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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. São 
Joaquim de Bicas/MG, 27 de abril de 2022. Homologo o resultado da presente 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2022, Processo Licitatório n° 
18/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
soluções químicas, conforme especificações constantes no Termo de Referência, 
anexo I deste Instrumento. Itens adjudicados aos fornecedores: AMMER 
COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRELI, ITEM 34, no 
valor total de R$ 144.180,00 (cento e quarenta e quatro mil, cento e oitenta reais), 
ITEM 35, no valor total de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e 
quinhentos reais), totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
376.680,00 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais); BIOHOSP 
PRODUTOS HOSPITALARES S.A., ITEM 14, no valor total de R$ 184.940,00 
(cento e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta reais), ITEM 19, no valor total de 
R$ 51.120,00 (cinquenta e um mil, cento e vinte reais), ITEM 20, no valor total de R$ 
92.936,80 (noventa e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta 
centavos), ITEM 51, no valor total de R$ 121.541,50 (cento e vinte um mil, 
quinhentos e quarenta e um reais, cinquenta centavos), totalizando os itens 
arrematados pelo licitante o importe de R$ 450.538,30 (quatrocentos e cinquenta mil, 
quinhentos e trinta e oito reais e trinta centavos); BIOVALIC COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, ITEM 37, no valor total de R$ 13.800,00 
(treze mil e oitocentos reais); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, 
ITEM 09, no valor total de R$ 1.801.749,10 (um milhão, oitocentos e um mil, 
setecentos e quarenta e nove reais, dez centavos), ITEM 18, no valor total de R$ 
59.300,80 (cinquenta e nove mil, trezentos reais e oitenta centavos), ITEM 41, no 
valor total de R$ 112.962,60 (cento e doze mil, novecentos e sessenta e dois reais e 
sessenta centavos), totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
1.974.012,50 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, doze reais e cinquenta 
centavos); DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE LTDA, ITEM 06, 
no valor total de R$ 42.910,00 (quarenta e dois mil, novecentos e dez reais); DX 
COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI, ITEM 31, no valor total de R$ 
34.210,90 (trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e noventa centavos); F V P 
COELHO ME, ITEM 32, no valor total de R$ 58.643,20 (cinquenta e oito mil, 
seiscentos e quarenta e três reais, vinte centavos), ITEM 48, no valor total de R$ 
478.890,00 (quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais), 
totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 537.533,20 
(quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte centavos); 
HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA, ITEM 24, no valor total de R$ 
276.920,00 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte reais); INDALABOR 
INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, ITEM 05, no valor total de R$ 
240.640,00 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e quarenta reais), ITEM 08, no valor 
total de R$ 998.595,00 (novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa 
e cinco reais), ITEM 10, no valor total de R$ 794.464,00 (setecentos e noventa e 
quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), ITEM 17, no valor total de R$ 
251.760,00 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta reais), ITEM 21, no 
valor total de R$ 108.376,00 (cento e oito mil, trezentos e setenta e seis reais), 
ITEM 22, no valor total de R$ 828.710,00 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e 
dez reais), ITEM 23, no valor total de R$ 886.707,00 (oitocentos e oitenta e seis 
mil, setecentos e sete reais), ITEM 26, no valor total de R$ 479.108,00 (quatrocentos e 
setenta e nove mil, cento e oito reais), ITEM 33, no valor total de R$ 140.422,00 
(cento e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais), ITEM 42, no valor total de R
$ 170.380,80 (cento e setenta mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos), ITEM 
43, no valor total de R$ 164.478,30 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e trinta centavos), ITEM 44, no valor total de R$ 59.704,00 
(cinquenta e nove mil e setecentos e quatro reais), ITEM 68, no valor total de R$ 
58.007,00 (cinquenta e oito mil e sete reais), totalizando os itens arrematados 
pelo licitante o importe de R$ 5.181.352,10 (cinco milhões, cento e oitenta e um 
mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos); INTERJET COMERCIAL 
LTDA, ITEM 30, no valor total de R$ 147.599,40 (cento e quarenta e sete mil, 
quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); IS 8 
INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, ITEM 50, no valor total de R$ 41.700,00 (quarenta e um mil 
e setecentos reais); NEO HOSPITALAR LTDA, ITEM 45, no valor total de R$ 
48.631,20 (quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos);  R M 
LANZA DOS SANTOS COMERCIO, ITEM 11, no valor total de R$ 78.120,40 
( setenta e oito mil, cento e vinte reais e quarenta centavos), ITEM 12, no valor 
total de R$ 834.386,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis 
reais), ITEM 13, no valor total de R$ 2.610.224,00 (dois milhões, seiscentos e dez mil, 
duzentos e vinte quatro reais), ITEM 15, no valor total de R$ 19.320,00 
(dezenove mil, trezentos e vinte reais), totalizando os itens arrematados pelo 
licitante o importe de R$ 3.542.050,40 (três milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, 
cinquenta reais e quarenta centavos); SOMA MG PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, ITEM 40, no valor total de R$ 74.830,00 (setenta e quatro 
mil e oitocentos e trinta reais), ITEM 56, no valor total de R$ 13.633,20 ( treze mil, 
seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos), totalizando os itens arrematados 
pelo licitante, o importe de R$ 88.463,20 (oitenta e oito mil, quatrocentos e 
sessenta e três reais e vinte centavos). Os itens 01, 04, 27, 28, 46 e 60 restaram 
desertos. Os itens 02, 03, 07, 16, 29, 36, 38, 47, 49, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 66, 69, 70 e 71 
restaram fracassados.  Os itens 25 e 39 foram cancelados. Os itens 55, 57, 58, 62, 63, 
65 e 67 foram revogados por serem itens espelhos, conforme disposição contida no 
subitem 6.2.2 do edital. O presente processo perfaz o valor R$ 12.756.401,20 (doze 
milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e um reais e vinte 
centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 
 

Ano 4 - Número 476

      Sexta-feira, 29 de abril de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP 

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. São 
Joaquim de Bicas/MG, 27 de abril de 2022. Homologo o resultado da presente 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 27/2022, Processo Licitatório n° 40/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção química dos reservatórios de água, a serem executados nas 
unidades do Consórcio ICISMEP, incluindo o fornecimento de mão de obra 
especializada, materiais, produtos de limpeza e os equipamentos necessários, conforme 
discriminado no Edital. Lote adjudicado ao fornecedor: PH DISTRIBUIDORA LTDA 
– ME, LOTE 01, no valor total de R$ 4.672,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e dois 
reais). O lote 02 foi revogado, conforme disposição contida no subitem 6.2.2 do 
Edital. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE RATIFICAÇÃO. Referências: 
Processo n° 54/2022 – Dispensa de Licitação n° 11/2022. Considerando o projeto 
básico, a supremacia do interesse público, sobretudo no que se refere ao SUS, 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 a aquisição de colírios sujeitos à controle especial para procedimentos 
oftalmológicos, cujo fornecimento será realizado pela empresa Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda., CNPJ: 67.729.178/0004-91. A dispensa de licitação em comento se 
fundamenta no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observando, ainda, para fins 
de revestimento de validade jurídica à aquisição, o art. 26 dessa Lei. O valor total da 
aquisição será de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Dotações orçamentárias 
por onde correrão as despesas: 3.3.90.30.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 
3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. Nessa oportunidade, determino a publicação e 
divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de abril de 2022. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE RATIFICAÇÃO.  Referências: 
Processo n° 55/2022, Inexigibilidade de licitação n° 05/2022 oriunda do Processo n° 
23/2022, Chamamento Público n° 01/2022. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, as documentações 
recepcionadas, a sessão pública do sorteio, o parecer jurídico e os demais documentos 
contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de licitação para 
a contratação de Leiloeiro Oficial, pessoa física, regularmente matriculado na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais para, sob a ótica de sustentabilidade, avaliar, 
preparar, organizar, divulgar e intermediar a venda, por meio de leilão, dos bens 
considerados inservíveis, obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, pertencentes ao 
Consórcio Público ICISMEP. Leiloeiro apto: Gustavo Costa Aguiar Oliveira, inscrito 
no CPF sob n° 003.637.266-83. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura. A inexigibilidade de licitação em 
comento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Os serviços 
prestados pelo leiloeiro serão pagos exclusivamente pelos arrematantes dos bens, na 
proporção de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, conforme previsto 
no § 2º do art. 42 do Decreto Federal nº 21.981/1932, combinado com o parágrafo 
único do art. 24 do referido decreto. Nessa oportunidade, determino a publicação 
deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de abril de 2022. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Extrato do terceiro Termo Aditivo ao 
contrato nº 15/2020 (Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamento médico – Constellation, conforme especificações no anexo II). O objeto do 
presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais um 
período de 12 (doze) meses, bem como o reajuste no valor. Empresa Contratada: Alcon 
Brasil Cuidados com a Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 32.929.819/0002-05. O 
aditivo foi assinado no dia 28 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 ao contrato nº 16/2020 
(Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamento 
Fotocoagulador a Laser da marca Alcon, modelo Purepoint Laser, com substituição de 
peças). O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato por mais um período de 12 (doze) meses, bem como o reajuste no valor. Empresa 
Contratada: Alcon Brasil Cuidados com a Saúde Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 
32.929.819/0002-05. O aditivo foi assinado no dia 28 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 54/2021 (registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos à 

controle especial III – ‘’N a Z’’). O objeto do presente termo aditivo é cancelamento do 
preço registrado para o item n° 49 (trifluoperazina 5 mg), conforme decisão exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 07/2022, e publicada no órgão oficial da ICISMEP 
em 20 de abril de 2022. Empresa Contratada: Via Fharma do Brasil Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o n.º 30.949.099/0001-33. O aditivo foi assinado no dia 26 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 à 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) 9.8308-8642/2571-3026. 
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