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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do quinto Termo Aditivo 
ao contrato nº 15/2017 (Prestação de serviços de telefonia e internet móvel, 
conforme especificações no anexo II do Edital). O objeto do presente Termo 
Aditivo é a prorrogação excepcional do prazo do contrato por um período de até 
06 (seis) meses, bem como alteração do endereço da sede administrativa do 
consórcio. Empresa Contratada: Claro S.A, inscrita no CNPJ sob o n.º 
40.432.544/0001-47. Data da assinatura: 22 de abril de 2022. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e representante 
da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Setor de 
Controle de Contratos, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de 
Minas, CEP 32920-000, município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 98308-8642/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do terceiro Termo Aditivo 
à Ata de registro de preço nº 25/2021 (registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos tópicos e soluções). O objeto do presente Termo 
Aditivo é a inclusão do item n° 15 (butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + 
dipirona sódica 333,4mg/ml - solução oral - 20ml) ao rol de itens a serem 
fornecidos pela empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares por 
intermédio da ata de registro de preços n° 25/2021, considerando a decisão 
publicada no Órgão Oficial do consórcio em 20 de abril de 2022. Empresa 
Contratada: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.652.030/0001-70. Data da assinatura: 25 de abril de 2022. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
Setor de Controle de Contratos, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor 
de Minas, CEP 32920-000, município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 98308-8642/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do segundo 
Termo Aditivo à Ata de registro de preço nº 25/2021 (Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos tópicos e soluções). O objeto do 
presente Termo Aditivo é cancelamento do preço registrado para o item n° 15 
(butilbrometo de escopolamina 6,67mg/ml + dipirona sódica 333,4mg/ml -
solução oral - 20ml), conforme decisão exarada nos autos do Processo 
Administrativo no 12/2022, e publicada no Órgão Oficial do consórcio em 20 de 
abril de 2022. Empresa Contratada: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o n.º 12.927.876/0001-67. Data da assinatura: 25 de abril de 
2022. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio 
ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Setor de Controle de Contratos, com endereço Rua Orquídeas, nº 
489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, município de São Joaquim de Bicas/
MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 
98308-8642/2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 69/2022. Processo Licitatório nº 120/2021, 
Pregão Eletrônico nº 74/2021. Objeto: Inclusão do item n° 83 ao rol de itens a 
serem fornecidos pela empresa, considerando a retificação do ato de adjudicação, 
bem como a manifestação da empresa em assumir o item. Fornecedor: Cirúrgica 
Norte Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda - ME. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e Lucilia Oliveira Souza, 
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no setor de Licitações, com endereço na Rua Orquídeas, nº 
489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, 
mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações: (31) 
98483.1905/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a SUSPENSÃO 
da sessão do Pregão Eletrônico nº 34/2022, Processo Licitatório nº 49/2022, cujo 
objeto licitado é futura e eventual aquisição de equipamentos médico-
hospitalares, incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além do 
fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual 
de cada equipamento, outrora agendada para o dia 27/04/2022, deixando 
imediatamente  reagendado o início da abertura das propostas para as 9h do 
dia 09/05/2022 e a disputa para as 10h do mesmo dia. Edital disponível 
em www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, e no 
setor de Licitações, Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de 
Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos 
emolumentos. Mais informações: (31) 98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 
26/04/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA–ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro 
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 
77/2022. Processo Licitatório nº120/2021, Pregão Eletrônico 
nº74/2021. Objeto: Inclusão do item n°62 ao rol 
de itens a serem fornecidos pela empresa, 
considerando a retificação do ato de adjudicação, 
bem como a manifestação da empresa em assumir 
o item. Fornecedor: Med Center Comercial Ltda. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
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do consórcio ICISMEP e Márcia Pereira Daniel Nery, representante da detentora dos 
preços registrados.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível no setor de 
Licitações, com endereço na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim 
de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. 
Mais informações: (31) 98483.1905/2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
106/2022. Processo Licitatório nº 27/2022, Pregão Eletrônico nº 20/2022. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de nitrogênio líquido. Empresa detentora dos 
preços registrados: Danilo Aparecido Borella EPP. Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o 
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no consórcio, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de 
Minas, CEP 32.920-000, município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal de Ata de Registro 
de Preços. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de Administração e Gestão, faço 
saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que a 
empregada pública Daniele Ferreira Faria fica designada como fiscal da Ata de n° 
106/2022, decorrente do processo licitatório n° 27/2022, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de nitrogênio líquido. A responsabilidade do exercício da 
fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência da Ata, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de 
remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência da Ata, ou até ulterior decisão.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
99/2022. Processo Licitatório nº 39/2022, Pregão Eletrônico nº 26/2022. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de tendas modelo piramidal (material 
permanente), incluindo a montagem das tendas e hastes. Empresa detentora dos preços 
registrados: Visual Indústria e Comércio de Lonas Ltda. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP 
e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no consórcio, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro 
Flor de Minas, CEP 32.920-000, município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal de Ata de Registro 
de Preços. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de Administração e Gestão, faço 
saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que o 
empregado público Alfredo Davi Zanussi fica designado como fiscal da Ata de n°
99/2022, decorrentes do processo licitatório n° 39/2022, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de tendas modelo piramidal (material permanente), 
incluindo a montagem das tendas e hastes. A responsabilidade do exercício da 
fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência da Ata, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de 
remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência da Ata, ou até ulterior decisão. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do vigésimo quarto Termo Aditivo 
à 15ª Alteração de Contrato de Consórcio. O objeto desse Termo Aditivo é o ingresso do 
município de Arcos no consórcio. Signatários: Antônio Augusto Resende Maia, presidente 
do consórcio ICISMEP e Claudenir Jose de Melo, prefeito de Arcos. Data de assinatura: 01 
de abril de 2022. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva 
do consórcio, com endereço à Rua Orquídeas, n° 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de 
Bicas/MG. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE RATIFICAÇÃO. Referências: 
Processo n° 51/2022 - Dispensa de licitação n° 10/2022. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, os pareceres técnico e 
jurídico, e os demais documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a 
dispensa de licitação para locação do imóvel situado na Av. José Gabriel de Resende, nº 831, 
Bairro Teresa Cristina, São Joaquim de Bicas/MG, destinado ao armazenamento dos 
arquivos da sede administrativa do consórcio. O Contrato será firmado com a locadora 
Eliane Maria Vieira, inscrita no CPF sob o n° 011.754.776-05, e terá vigência inicial de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato. A dispensa de licitação 
em comento se fundamenta no art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor total da 
locação para o período mencionado será de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). As 
despesas referentes à locação correrão à conta das dotações orçamentárias: nº 
3.3.90.36.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001, 3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005 e 
3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. Nessa oportunidade, determino a publicação deste 
ato. São Joaquim de Bicas/MG, 27 de abril de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - 
ICISMEP, consórcio público, , comunica a atualização de sua Tabela de Serviços e 
Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de abril de 2022, motivada pela 
solicitação do município de Formiga e ainda pelos efeitos técnicos e mercadológicos 
analisados e aprovados pela Comissão Técnica para a avaliação e formalização das 
alterações da TSPS. O documento na íntegra encontra-se publicado no sítio da ICISMEP 
(www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última atualização publicada.  Diretoria de Gestão 
em Saúde.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
- ICISMEP, consórcio público. Termo de Gestão de Contratos e Atas de Registro de 
Preços. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, designa os funcionários a seguir mencionados para o 
exercício da gestão de Contrato ou Ata de Registro de Preços, celebrados por este 
consórcio e administrados pela Secretaria Executiva, sem prejuízo da execução de suas 
respectivas atividades rotineiras:  

A responsabilidade pelo exercício da gestão supramencionada aplicar-se-á a partir desta 
data, 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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