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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 45/2022, Processo Licitatório n° 64/2022, 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 23/05/2022. Disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
terceirização de frotas. Edital disponível em www.licitacoes-e.com.br do Banco 
do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, situado 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. A pregoeira, em 10/05/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a intenção de 
contratar empresa especializada na prestação de serviço de lavanderia 
hospitalar. O documento contendo a descrição detalhada dos serviços se 
encontra disponibilizado no site https://icismep.mg.gov.br/compras-e-licitacoes. 
As propostas de preços serão recepcionadas até as 18h do dia 16/05/2022, e 
poderão ser encaminhadas pelas empresas interessadas para o e-mail 
licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocoladas no setor de Licitações, situado na 
Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905/2571-3026. São Joaquim de Bicas/MG, 11 de maio de 2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do segundo Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 81/2021 (Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em 
recuperação, manutenção e revitalização de parques, jardins e canteiros centrais, 
incluindo implantação de gramados esportivos). O presente termo tem como objeto o 
apostilamento para fins de alteração dos itens da Ata de Registro de Preço n° 47/2021, 
para remanejamento parcial dos quantitativos do município de Contagem para o 
consórcio ICISMEP. Empresa Contratada: JS Paisagismo Eireli, com sede na Rua Serra 
do Sincorá, n.º 1038, Bairro Ribeiro de Abreu, município de Belo Horizonte/MG, CEP 
31.872-230, telefone (31) 3374-2124, e-mail joel@jspaisagismo.com.br, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 19.753.079/0001-50, Inscrição Estadual n.º 002312907.00-79, neste ato 
representado por seu proprietário Sr. Joel José de Paula, inscrito no CPF sob o nº 
801.455.666-68 e portador da Carteira de Identidade n° 24.593.304-9, expedida pela 
SSP/SP. Os pagamentos referentes aos quantitativos remanejados será de 
responsabilidade do consórcio ICISMEP. 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, 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. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. São 
Joaquim de Bicas/MG, 11 de maio de 2022. Homologo o resultado da 
presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 33/2022, Processo 
Licitatório n° 47/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de condicionadores de ar, de acordo com as especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: R.P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI, ITEM 01, no valor 
total de R$ 342.999,00 (trezentos e quarenta e dois mil e novecentos e 
noventa e nove reais); DENTECK AR CONDICIONADO LTDA, ITEM 02, no 
valor total de R$ 502.500,00 (quinhentos e dois mil e quinhentos reais). O 
presente processo perfaz o valor R$ 845.499,00 (oitocentos e quarenta e cinco 
mil e quatrocentos e noventa e nove reais). Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Edital de convocação. O consórcio 
ICISMEP, por intermédio de seu Presidente, convoca todos os chefes do Poder 
Executivo dos Municípios consorciados, quais sejam Abaeté, Araújos, Arcos, Barão 
de Cocais, Bom Despacho, Bonfim, Brumadinho, Campo Belo, Carmópolis de 
Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Confins, Contagem, Córrego Fundo, 
Crucilândia, Esmeraldas, Estrela do Indaiá, Florestal, Formiga, Fortuna de Minas, 
Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Iguatama, Itabirito, Itaguara, Itapecerica, Itatiaiuçu, 
Itaúna, Juatuba, Lagoa da Prata, Leandro Ferreira, Mariana, Mário Campos, 
Martinho Campos, Mateus Leme, Moeda, Nova Era, Nova Lima, Nova Serrana, 
Onça do Pitangui, Ouro Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Passa Tempo, Pedro 
Leopoldo, Pequi, Perdigão, Piedade dos Gerais, Piracema, Pitangui, Raposos, Rio 
Acima, Rio Manso, Santa Luzia, São Gonçalo do Pará, São Joaquim de Bicas, São 
José da Varginha, São Sebastião do Oeste, Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Ubá e 
Vespasiano para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no 
Hotel Fazenda Igarapés, situado à Rua Acácio Gomes, nº 1000, Cidade Nova, 
Igarapé/MG, CEP.: 32900-000, em 17 de maio de 2022 (terça-feira), às 13h30 - 
mesma data da inauguração do Hospital 272 Joias - com a pauta a seguir 
disposta: 1) Proposta de adesão de novos municípios; 2) Criação do “Grupo de 
discussão do novo rateio”; 3) Informes. Ressaltamos que a lista de presença será o 
instrumento de verificação do atingimento do quórum necessário às deliberações, 
este delimitado em conformidade com o que dispõe a 15ª Alteração do Contrato 
de Consórcio ICISMEP, neste sentido. Por fim, salientamos que a presença de 
todos os prefeitos municipais consorciados é de extrema importância, quer pela 
necessidade de atingimento do quórum, quer tendo em vista que as 
decisões tomadas em Assembleia Geral são necessárias para que o 
consórcio possa continuar atingindo seus objetivos e a finalidade a que se 
propõe. Dúvidas e quaisquer esclarecimentos poderão ser 
direcionadas ao e-mail secretariaexecutiva@icismep.mg.gov.br ou 
pelo telefone (31) 2571-3026. São Joaquim de Bicas/MG, 11 de maio de 
2022. Antônio Augusto Resende Maia, presidente do consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo Aditivo 
ao contrato nº 09/2021 (Locação de galpão em condomínio industrial destinado 
ao funcionamento da Central de Distribuição do consórcio). O objeto do presente 
  

Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual por um período de 02 (dois) meses a 
contar do dia 14/05/2022 e término em 13/07/2022, bem como reajuste de valor que 
passa a ser R$ 8.940,00 (oito mil novecentos e quarenta reais) mensal. Empresa 
Contratada: Imóveis Bruno Lara Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 07.887.283/0001-84. 
Data da assinatura: 10 de maio 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, 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 ao contrato nº 
42/2020 (Agência de publicidade). O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de 
25% ao valor inicial do contrato, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Empresa Contratada: Articulação Comunicação e Marketing Comunicação e Marketing 
Eireli - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.838.543/0001-45. Data da assinatura: 10 de 
maio 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 na Rua Orquídeas, nº 489, 
Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, 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 da Ata de Registro de 
Preços nº 130/2022. Processo Licitatório nº 44/2022, Pregão Eletrônico nº 31/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero 
quilômetro, adaptado para ambulância. Empresa detentora dos preços registrados: 
Galego Representações Comércio e Serviços Ltda. 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 32920-000, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
131/2022. Processo Licitatório nº 44/2022, Pregão Eletrônico nº 31/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilômetro, 
adaptado para ambulância. Empresa detentora dos preços registrados: Mabelê Comércio 
de Veículos Eireli; 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 32920-000, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
132/2022. Processo Licitatório nº 44/2022, Pregão Eletrônico nº 31/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilômetro, 
adaptado para ambulância. Empresa detentora dos preços registrados: Manupa 
Comércio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados 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 32920-000, 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 empregado público Alfredo Davi Zanussi fica 
designado como fiscal das Atas n° 130/2022 a nº 132/2022, decorrente do processo 
licitatório n° 44/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de veículos zero quilômetro, adaptado para ambulância. 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 135/2022. Processo Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 
15/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços registrados: Atons 
do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio ICISMEP e a 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, 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 136/2022. Processo Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 
15/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços registrados: 
Biohosp Produtos Hospitalares SA. 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, São Joaquim 
de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 
98483-1905/2571-3026.  

Ano 4 - Número 481

Quarta-feira, 11 de maio de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP  
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 137/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 138/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: CMH - Central de Medicamentos Hospitalares Eireli ME. 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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 139/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalares 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,  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.  Extrato da Ata de Registro de Preços nº 140/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Exemplarmed Comércio de Produtos Hospitalares 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,  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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 141/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Inovamed Hospitalar 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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 142/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: MCW Produtos Médicos e Hospitalares 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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 143/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 144/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Sameh Soluções Hospitalares Ltda EPP. Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e a 
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, 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. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 145/2022. Processo 
Licitatório nº 19/2022, Pregão Eletrônico nº 15/2022. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Empresa detentora dos preços 
registrados: Zafra Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares 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, São  Joaquim de  Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. 
Mais informações, telefone (31) 98483-1905/2571-3026.



“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal das Atas 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 
das Atas de n° 135/2022 a nº 145/2022, decorrente do processo licitatório n° 27/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais. 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 DE 
PUBLICAÇÃO.  Convênio celebrado entre o consórcio ICISMEP e o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba - CISMEPI, sob a égide da Lei 
11.107/05 (art. 2º, §1º, I), Decreto Federal 6.017/07, art. 116 e seguintes da Lei 
Federal 8.666/93, respectivos contratos de consórcio público e demais 
normativas aplicáveis. Objeto:  Constitui o objeto do presente convênio, a 
conjunção de esforço dos partícipes no sentido de desenvolverem ações conjuntas de 
cooperação visando o incremento e aperfeiçoamento da capacidade operacional dos 
partícipes mediante a implantação  de um programa de efetivo acesso às ações e 
serviços de saúde voltados para a população dos Municípios que compõem a área de 
abrangência dos consórcios, mediante aproveitamento/aprimoramento da 
capacidade instalada e tratamento das demandas reprimidas existentes nas 
regiões, podendo se estabelecer, a partir deste ajuste, uma escala ideal que permita 
a solução e a sustentabilidade das ações de saúde, diante do aproveitamento dos 
recursos de forma ordenada e planejada, valendo-se do ganho de escala que a 
parceria pode proporcionar . Data de assinatura: 25 de abril de 2022. A diretrizes e 
valores objeto deste convênio são estabelecidas, por meio de Plano de Trabalho, 
formalizado por meio termo aditivo. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio ICISMEP e Laércio José Ribeiro, presidente do 
consórcio CISMEPI. 
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