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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 35/2023, Processo Licitatório n° 40/2023, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 15/03/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de cânulas e máscaras. Edital disponível 
em www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e na sede do 
Consórcio. Mais informações: (31) 2571.3026. A pregoeira, em 02/03/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de ratificação. Referência: Inexigibilidade 
de licitação n° 05/2023 – Processo n° 46/2023. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, o parecer jurídico 
e os demais documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a 
inexigibilidade de licitação para aquisição de medicamento (carbacol) para 
atendimento das cirurgias oftalmológicas realizadas por este Consórcio. O 
fornecimento do medicamento será realizado pela empresa Ophthalmos S/A., 
CNPJ: 61.129.409/0001-05. A inexigibilidade de licitação em comento se 
fundamenta no art. 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93. A vigência do Contrato será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. O valor total do 
Contrato é de R$ 2.492,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Dotação 
orçamentária por onde correrão as despesas: 
3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. Nesta oportunidade, determino a 
publicação e divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 02 de março de 2023. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório 
nº 16/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 16/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de insumos e medicamentos de uso 
veterinário – A a V. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores vencedores 
disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O item 01 restou 
deserto. Os itens 02, 04 e 08 restaram fracassados. O valor total dos itens 
adjudicados é de R$ 482.125,62 (quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e 
cinco reais e sessenta e dois centavos). O termo de homologação na íntegra 
encontra-se disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 
02 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório 
nº 17/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 17/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de itens odontológicos – C a V. 
Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O item 01 restou fracassado. O valor total 
dos itens adjudicados é de R$ 322.167,50 (trezentos e vinte e dois mil, cento e 
sessenta e sete reais e cinquenta centavos). O termo de homologação na íntegra 
encontra-se disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 
02 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório 
nº 11/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 11/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de medicamentos sólidos orais – A a 
V. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O itens 03, 24 e 40 restaram desertos. 
Os itens 02, 06, 07, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 42, 49 e 50 
restaram fracassados. O item 18 foi cancelado, conforme nota explicativa realizada 
pela pregoeira. O valor total dos itens adjudicados é de R$ 4.174.595,95 (quatro 
milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e 
cinco centavos). O termo de homologação na íntegra encontra-se disponível em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 02 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório 
nº 08/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 08/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de materiais 
médico hospitalares, medicamentos, bens duráveis e saneantes contemplados no 
catálogo de preços da revista SIMPRO, edição atualizada. Consulta aos descontos 
registrados e aos fornecedores vencedores disponível em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. O termo de homologação na íntegra 
encontra-se disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 
02 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório 
nº 14/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 14/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de materiais médicos descartáveis – 
A a T. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O item 10 restou deserto. O valor 
total dos itens adjudicados é de R$ 1.747.629,29 (um milhão, setecentos e quarenta e 

sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos). O termo de 
homologação na íntegra encontra-se disponível em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 02 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 41/2022. Ata de registro 
de preços n° 183/2022. Processo Administrativo n° 12/2023. Referência: Solicitação 
de reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 50 (glicose 
25% - 250mg/ml – 10 ml – solução injetável - ampola). Solicitante: Tidimar Comércio 
de Produtos Médicos Hospitalares–CNPJ: 25.296.849/0001-85. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 12/2023, visando a análise 
do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela 
empresa Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares; Considerando que a 
empresa Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda, licitante remanescente no Pregão 
Eletrônico n° 41/2022, aceitou fornecer o item n° 50 pelo valor unitário registrado na 
Ata n° 183/2022; Considerando que a empresa Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda 
se encontra apta para o fornecimento do medicamento em questão, conforme parecer 
técnico n° 10/2023 juntado aos autos; Considerando o parecer técnico nº: 10/2023, 
juntado aos autos; Considerando que a empresa Tidimar Comércio de Produtos 
Médicos Hospitalares, manifestou ciência acerca da possibilidade da empresa 
Dimebrás assumir o item nas mesmas condições que ela; Considerando a 
argumentação do Parecer Jurídico n° 073/2023 juntado aos autos; Indefiro a 
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado pleiteado por 
Tidimar Comércial Hospitalar Ltda, referente ao item n° 50, constante na ata de 
registro de preços n° 183/2023, bem como, decido pelo cancelamento do registro de 
preços com a mesma, passando o fornecimento a ser realizado pela empresa 
Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda., CNPJ: 56.081.482/0001-06, mediante a 
celebração de termo aditivo. São Joaquim de Bicas/MG, 02 de março de 2023. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de gestão de Contratos e Atas de 
Registro de Preços. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio Público  
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, designa a funcionária a seguir mencionada 
para o exercício da gestão das Atas de Registro de Preços e Contratos, celebrado por 
este Consórcio e administrado pelo setor de Logística, sem prejuízo da execução de 
suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo 
permanecerá até o fim da vigência do Contrato, ou até ulterior decisão.

A responsabilidade do exercício da gestão supramencionada aplicar-se-á a partir 
do dia 02 de janeiro de 2023, ressalvados os casos não alterados por este termo, em 
que são mantidas as responsabilidades e gestão anteriormente estabelecidas, agora 
também ratificadas por este termo.
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