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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 47/2022, Processo Licitatório n° 
66/2022, conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o 
regime de menor preço total por lote. Abertura das propostas: às 9h do 
dia 25/05/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de outsourcing de impressão, 
incluindo assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e 
especializada, com fornecimento de peças e insumos. Edital disponível 
em www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, 
e no setor de Licitações, Rua das 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 12/05/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 42/2022, Processo Licitatório 
n° 61/2022, conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, 
sob o regime de maior percentual de desconto. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 25/05/2022. Disputa: às 10h do 
mesmo dia. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição medicamentos contemplados no catálogo de preços da 
revista SIMPRO. 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 12/05/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. ATO DE 
HOMOLOGAÇÃO. São Joaquim de Bicas/MG, 12 de maio de 2022. 
Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 35/2022, Processo Licitatório n° 50/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo tipo van, 
zero quilômetro, para transporte com acessibilidade para no mínimo 01 
(um cadeirante). Item adjudicado ao fornecedor: B & F VEICULOS 
ESPECIAIS LTDA., ITEM 01, no valor total de R$ 12.126.000,00 (doze 
milhões, cento e vinte e seis mil reais). O presente processo perfaz o 
valor R$ 12.126.000,00 (doze milhões, cento e vinte e seis mil reais). 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. ATO DE 
HOMOLOGAÇÃO. São Joaquim de Bicas/MG, 12 de maio de 2022. 
Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 22/2022, Processo Licitatório n° 32/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de colírios. Itens 
adjudicados aos fornecedores: ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, ITEM 01, no valor total de R$ 156.485,00 
(cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais); 
INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ITEM 02, no valor total de R$ 
57.922,96 (cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e 
noventa e seis centavos), ITEM 12, no valor total de R$ 150.380,00 
(cento e cinquenta mil, trezentos e oitenta reais), totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 208.302,96 (duzentos e oito 
mil, trezentos e dois reais e noventa e seis centavos); ORTHOFACOS 
PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, ITEM 05, 
no valor total de R$ 14.997,60 (quatorze mil, novecentos e noventa e 
sete reais, sessenta centavos); PROMEFARMA MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ITEM 11, no valor total de R$ 
135.274,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro 
reais); SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ITEM 07, no 
valor total de R$ 79.560,00 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta 
reais). Os itens 03, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 18 e 19 restaram desertos e 
os itens 04, 06 e 16 fracassados. O item espelho 15 fora revogado, 
conforme disposto em edital. O presente processo perfaz o valor total 
de R$ 594.619,56 (quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e 
dezenove reais e cinquenta e seis centavos). Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
segundo Termo Aditivo ao contrato nº 28/2020 (Prestação de serviços de 
dedetização nas unidades do consórcio ICISMEP). O objeto do presente 
termo aditivo é a alteração do endereço da sede administrativa do 
consórcio, bem como da sua unidade de atendimento. Fica alterado o 
endereço da sede administrativa, que passa a localizar-se na Rua 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, no Município de São Joaquim 
de Bicas/MG e fica alterado o endereço da Unidade de atendimento, que 
passa a localizar-se no Hospital 272 Joias, com o endereço: Rua Mauricio 
Guimarães, Nº 420, bairro Madre Liliane, no Município de Igarapé/MG. 
Empresa Contratada: Supremo Dedetização, Controle de Pragas, 
Conservação e Limpezaa Ltda., - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
15.108.669/0001-79. 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, no 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. AVISO DE RETIFICAÇÃO DO 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n° 14/2022. 
Processo Licitatório n° 18/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP), tipo 
menor preço. Objeto da licitação: Aquisição de soluções químicas. Objeto: 
retificação do ato de homologação do Pregão Eletrônico n° 14/2022, publicado 
no dia 29 de abri de 2022 no Órgão Oficial do Consórcio ICISMEP, Ano 4, 
Edição número 476. Onde se lê: R M Lanza dos Santos Comércio, (...) ITEM 12, 
no valor total de R$ 834.386,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, trezentos e 
oitenta e seis 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). Leia-se: R M Lanza dos Santos Comércio, 
(...) ITEM 12, no valor total de R$ 807.093,00 (oitocentos e sete mil e noventa e 
três reais), (...) totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
3.514.757,40 (três milhões, quinhentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta 
e sete reais e quarenta centavos). Onde se lê: O presente processo perfaz 
o valor de R$ 12.756.401,20 (doze milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e um reais e vinte centavos). Leia-se: O presente processo 
perfaz o valor de R$ 12.729.108,20 (doze milhões, setecentos e vinte e nove 
mil, cento e oito reais e vinte centavos). São Joaquim de Bicas/MG, 11 de 
maio de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio 
ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. TERMO DE POSSE DO 
PRESIDENTE, QUATRO VICES-PRESIDENTES E MEMBROS 
DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO ICISMEP, para o 
biênio 2022/2024. Pelo presente Termo, os abaixo discriminados e 
firmados, eleitos por aclamação pela Assembleia Geral do consórcio, 
realizada em 24 de março de 2022, mediante a ratificação da chapa 
única habilitada ao pleito, nos termos da Ata lavrada pela Comissão 
Eleitoral, instituída pela Portaria nº 01, de 13 de janeiro de 2022, 
declaram sua vontade de tomar posse e, ao assumirem suas funções, o 
fazem com o compromisso de exercerem suas atribuições com 
probidade e cumprirem, fielmente, todos os deveres que lhes são 
atribuídos, exercendo, dessa forma, todos os encargos dos mandatos de 
que se investem, velando pelo cumprimento do Contrato de Consórcio 
ICISMEP, Estatuto, assim como toda a legislação pertinente aos 
Consórcios Públicos e aos demais dispositivos aplicáveis a cada área de 
atuação do Consórcio. Assumindo estes compromissos, tomam posse 
solenemente, perante à Comissão Eleitoral anteriormente indicada, o 
Presidente, os 04 (quatro) vices-presidentes e os 03 (três) membros 
do Conselho Fiscal do Consórcio ICISMEP, com sede 
administrativa no município de São Joaquim de Bicas, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Orquideas, nº 489, Bairro Flor de Minas, inscrito no CNPJ 
sob o nº 05.802.877/0001-10, para o mandato de 02 (dois) anos, iniciando 
em 26 de abril de 2022 e com término em 25 de abril de 2024. As 
atividades ou serviços prestados pelos ora empossados são considerados de 
relevante interesse público a todos os entes consorciados. Por ser 
expressão da verdade, assinam a seguir: Presidente ICISMEP, Antônio 
Augusto Resende Maia, CPF nº 062.535.666-79; 1º Vice-Presidente 
ICISMEP, Maria Lúcia Cardoso,  CPF nº 245.380.356-53; 2º Vice-
Presidente ICISMEP, Geraldo Donizete de Lima, CPF nº 374.446.466-00; 3º 
Vice-Presidente ICISMEP, Juliano Vasconcelos Gonçalves,  CPF nº 
050.801.306-28; 4º Vice-Presidente ICISMEP, Marcelo Pinheiro do Amaral, CPF 
nº 786.817.586-91; Presidente do Conselho Fiscal, Leonardo Roberto Barberá, 
CPF nº 071.538.396-58; Vice-Presidente do Conselho Fiscal, Edneia 
Conceição Campos, CPF nº 027.991.886-05; Secretário do Conselho Fiscal,  
Adriana Angélica de Jesus Gomes, CPF nº 113.889.876-78. Este Termo 
produzirá seus efeitos a contar da data de sua assinatura. São Joaquim de 
Bicas/MG, 26 de abril de 2022. Comissão Eleitoral: Eustáquio da Abadia 
Amaral, Presidente; Lidiane Monteiro Coelho, Membro; Alice Coutinho Chaves, 
Membro.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Processo 
Administrativo n° 06/2022. Referência: análise de pagamento por 
indenização. Requerente: Transporte ICISMEP. DECISÃO. Considerando a 
abertura do processo administrativo n° 06/2022, instaurado em virtude 
de que o colaborador Cristiano Guilherme Silva, no exercício de suas 
atividades laborais, arcou com as despesas de abastecimento de veículo 
institucional utilizado apenas a serviço das demandas deste consórcio; 
Considerando que o colaborador Marcos Alvarenga de Oliveira, foi 
induzido a erro pelo funcionário do posto de combustíveis que 
afirmou que o meio de pagamento “Ticket LOG” era aceito pelo 
estabelecimento; Considerando que um particular utilizou de recursos 
próprios para arcar com despesa de abastecimento de automóvel corporativo 
utilizado para atender as demandas deste consórcio; E ainda 
considerando os argumentos encampados no parecer jurídico nº 
105/2022, autorizo o pagamento por indenização ao Sr. Cristiano 
Guilherme Silva no montante total de R$ 350,97 (trezentos e cinquenta 
reais e noventa e sete centavos). São Joaquim de Bicas/MG, 12 de maio de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 133/2022. Processo Licitatório nº 47/2022, Pregão 
Eletrônico nº 33/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de condicionadores de ar. Empresa detentora dos preços registrados: R.P. de 
Oliveira Produtos 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 

Ano 4 - Número 482

Sextta-feira, 13 de maio de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP  

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

no consórcio ICISMEP, com endereço na Rua das  Orquídeas, nº 489, Bairro Flor 
de Minas, CEP 32.920-000, no 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 134/2022. Processo Licitatório nº 47/2022, Pregão Eletrônico nº 
33/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
condicionadores de ar. Empresa detentora dos preços registrados: Denteck Ar 
Condicionado 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 ICISMEP, com endereço na Rua das 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32.920-000, no 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 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 o empregado público Alfredo Davi Zanussi fica 
designado como fiscal das Atas de n°133/2022 e nº 134/2022, decorrentes do 
processo licitatório n° 47/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de condicionadores de ar. 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 
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. 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 lhes são conferidas, designa o empregado 
público a seguir mencionado para o exercício da gestão de Contrato/Ata de Registro 
de Preços, celebrados por esta Instituição e administrados pela Gestão de 
Infraestrutura (transporte), sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades 
rotineiras: 



“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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