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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 02 de 
setembro de 2021. HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 31/2021, Processo Licitatório n° 50/2021, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos. Itens 
adjudicados aos fornecedores: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI, ITEM 16, no valor total R$ 253.965,50 (duzentos e cinquenta e três mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 12.095,00 (doze mil e noventa e 
cinco reais) e R$ 241.870,50 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta 
reais e cinquenta centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 20, no valor total R$ 109.201,87 (cento e nove mil, duzentos e um reais e 
oitenta e sete centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total de R$ 5.212,50 (cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos) e R$ 
103.989,38 (cento e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e oito 
centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 25, no valor 
total R$ 492.115,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, cento e quinze reais), 
sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 23.465,00 (vinte 
e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) e R$ 468.650,00 (quatrocentos e 
sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, ITEM 33, no 
valor total R$ 45.440,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), 
sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.840,00 (dois 
mil, oitocentos e quarenta reais) e R$ 4.260,00 (quatro mil, duzentos e sessenta 
reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes. FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA, ITEM 01, no valor total R$ 69.540,00 (sessenta e nove mil, 
quinhentos e quarenta reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) e R$ 66.120,00 
(sessenta e seis mil, cento e vinte reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 02, no valor total R$ 171.288,00 (cento e setenta e um mil, 
duzentos e oitenta e oito reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 8.208,00 (oito mil, duzentos e oito reais) e R$ 163.080,00 (cento e 
sessenta e três mil e oitenta reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 06, no valor total R$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 3.145,00 (três mil, cento e quarenta e cinco reais) e R$ 61.605,00 
(sessenta e um mil, seiscentos e cinco reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 12, no valor total R$ 612.940,00 (seiscentos e doze mil, 
novecentos e quarenta reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 29.260,00 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta reais) e R$ 
583.680,00 (quinhentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 13, no valor total R$ 
1.213.656,00 (um milhão, duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), 
sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 57.828,00 
(cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais) e R$ 1.155.828,00 (um 
milhão, cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 14, no valor total R$ 
1.479.530,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta 
reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 70.490,00 
(setenta mil, quatrocentos e noventa reais) e R$ 1.409.040,00 (um milhão, 
quatrocentos e nove mil e quarenta reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 15, no valor total R$ 2.913.408,00 (dois milhões, 
novecentos e treze mil, quatrocentos e oito reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 138.672,00 (cento e trinta e oito mil, 
seiscentos e setenta e dois reais) e R$ 2.774.736,00 (dois milhões, setecentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais) correspondentes aos 
Municípios Coparticipantes, ITEM 22, no valor total R$ 86.020,00 (oitenta e seis 
mil e vinte reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R
$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais) e R$ 81.840,00 (oitenta e um mil, 
oitocentos e quarenta reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 27, no valor total R$ 137.475,00 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e cinco reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total 
de R$ 6.630,00 (seis mil, seiscentos e trinta reais) e R$ 130.845,00 (cento e trinta 
mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 28, no valor total R$ 401.338,00 (quatrocentos e um mil, 
trezentos e trinta e oito reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 19.184,00 (dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais) e R$ 
382.154,00 (trezentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 30, no valor total R$ 
54.834,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais), sendo que 
deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.590,00 (dois mil, 
quinhentos e noventa reais) e R$ 52.244,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e quatro reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes. 
LABORATORIOS B. BRAUN S.A ITEM 31, no valor total R$ 159.858,00 (cento e 
cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 7.719,00 (sete mil, setecentos e 
dezenove reais) e R$ 152.139,00 (cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta e 
nove reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 32, no valor 
total R$ 114.866,50 (cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 
cinquenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total 
de R$ 5.439,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais) e R$ 109.427,50 
(cento e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, totalizando os itens 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 274.724,50 (duzentos e setenta e 
quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). PRO-SAUDE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, ITEM 04, no valor total  de

esterilização por óxido de etileno. O projeto básico contendo a descrição 
detalhada do serviço se encontra disponibilizado no site https://
icismep.mg.gov.br/compras-e-licitacoes. As propostas de preços 
serão recepcionadas até às 18h do dia 10/09/2021 e poderão ser encaminhadas 
pelas empresas interessadas para e-mail licitacao@cismep.com.br ou 
protocoladas no respectivo setor situado na Rua Córsega, nº 318, bairro 
Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3512-4420. Betim/MG, 01 de setembro de 
2021.

R$ 592.866,40 (quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 28.239,40 (vinte 
e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e R$ 564.627,00 (quinhentos 
e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e sete reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A, ITEM 07, no 
valor total R$ 572.000,00 (quinhentos e setenta e dois mil reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 542.000,00 
(quinhentos e quarenta e dois mil reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes. 
Os itens 05, 09, 26, 36, 44 e 46 restaram fracassados. Os itens 03, 21, 24, 34, 35, 37, 45 e 49 
restaram desertos. O presente processo perfaz o valor total de R$ 9.545.092,27 (nove 
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, noventa e dois reais e vinte e sete centavos). 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -
ICISMEP. Designação de fiscal de contrato. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, por 
meio da Portaria nº 12, de 19 de agosto de 2021, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 
8.666/93, que no período compreendido entre as datas de 08.09.2021 a 22.09.21 a 
empregada pública Dra. Carolina Morais Gonçalves de Alencar substitui a Dra. Alice 
Coutinho Chaves como fiscal do Contrato n° 22/2021, decorrente do Processo n° 96/2021, 
Inexigibilidade nº 10/2021, cujo objeto é prestação de serviços jurídicos especializados em 
assessoria jurídica em Direito Constitucional, Tributário e Financeiro, para a) prestar 
consultoria tributária e financeira; b) atuação nas causas estratégicas do Consórcio Público 
em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado e da União, Justiça Estadual em 
primeira e segunda instância, Justiça Federal em primeira e segunda instância, Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal; c) acompanhamento de inquéritos civis 
públicos, procedimentos investigatórios, ações penais e ações civis públicas de interesse da 
ICISMEP, em especial das ações mencionadas no Projeto Básico; d) assessoria na condução 
de contratos com entes da Administração Pública e particulares. A responsabilidade do 
exercício da fiscalização aplicar-se-á no período supramencionado, sem prejuízo da 
execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA -
ICISMEP. Designação de fiscal de contrato. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, por 
meio da Portaria nº 12, de 19 de agosto de 2021, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 
8.666/93, que no período compreendido entre as datas de 08.09.2021 a 22.09.21 a 
empregada pública Dra. Carolina Morais Gonçalves de Alencar substitui a Dra. Alice 
Coutinho Chaves como fiscal do Contrato n° 43/2020, decorrente do Processo n° 135/2020, 
Inexigibilidade nº 11/2020, cujo objeto é a contratação de serviço técnico profissional 
especializado de consultoria jurídica. A responsabilidade do exercício da fiscalização 
aplicar-se-á no período supramencionado, sem prejuízo da execução de suas respectivas 
atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração.  

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 64/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 102/2021, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 
8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. A abertura das propostas se dará às 9h 
do dia 20/09/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS III – “E a I”. O edital completo está disponível no 
site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, no site da ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br e ainda, disponível no setor de Licitações, situado na Rua Córsega, 
nº 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos. Mais informações pelo telefone (31) 3512-4420. A 
pregoeira, 03/09/2021.

RESOLUÇÃO Nº 78, de 02 DE SETEMBRO de 2021. Complemento à Resolução n° 60, de 
21 de julho de 2021, que instituiu a Comissão Técnica, de caráter temporário, para 
assistir e auxiliar a comissão permanente de licitação – CPL da Instituição na análise das 
propostas técnicas apresentadas pelas entidades interessadas no Procedimento 
Licitatório n° 75/2021, Concorrência n° 01/2021. Elson da Silva Santos Junior, secretário 
executivo da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso I a XXXV, da 
7ª alteração contratual; RESOLVE: Art. 1º - Designar os empregados a seguir 
mencionados para atuar como suplentes dos membros da comissão instituída 
pela Resolução n° 60/2021: I – Adilson do Carmo Junior - Matrícula 1694; II - Miriam 
Freitas Nogueira Anastácio - Matrícula 1725; III - Vanilda da Silva Maia - Matrícula 1718. 
Art. 2º - A atuação dos suplentes se dará nos casos de eventuais impedimentos 
dos membros devidamente designados por intermédio da Resolução n° 60/2021. Art. 3º 
- Os membros indicados no art. 1º da presente Resolução não perceberão 
qualquer tipo de acréscimo salarial ou gratificação pelo desempenho deste 
múnus. Betim/MG, 02 de setembro de 2021. Elson da Silva Santos Junior, 
secretário executivo do Consórcio ICISMEP. 

COMUNICADO REFERENTE À SESSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 75/2021. 
O Consórcio Público, denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio 
Paraopeba – ICISMEP, considerando a realização da sessão pública da Concorrência n° 
01/2021 no dia 09 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 9h, visando a contratação de 
pessoa jurídica para a administração e prestação regionalizadas de serviços especializados 
em saúde humana, incluindo gerenciamento de unidades e serviços de saúde, recomenda 
que as licitantes interessadas compareçam presencialmente apenas com o represente legal 
da empresa/organização e no máximo um acompanhante, como medida de prevenção à 
propagação da COVID-19, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção, e o necessário 
distanciamento social. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP, consórcio público, comunica a intenção de contratação direta de serviço de 
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