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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Extrato do primeiro Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 60/2022 (Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de veículo tipo passeio). O presente termo tem como objeto o 
apostilamento para fins de alteração do item 02 da ata de registro de preços n° 170/2022 
para remanejamento de 2 (dois) veículos do saldo do Consórcio ICISMEP para a 
Prefeitura municipal de Nova Era/MG. Contratada: Transformart Comércio e Serviços 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 32.426.859/0001-53. O pagamento referente ao 
quantitativo remanejado será de responsabilidade Prefeitura municipal de Nova Era/MG. 
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 terceiro Termo 
Aditivo ao Contrato nº 21/2020, Processo Licitatório nº 22/2020 (Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos que compõem a frota do 
consórcio). Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual 
por um período de 12 (doze) meses, com vigência a contar do dia 10/06/2022 e término em 
09/06/2023. Empresa Contratada: Gente Seguradora S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
90.180.605/0001-02. Data da assinatura: 09/06/2022. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio ICIMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no setor de Controle de Contratos, com sede na Rua 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32.920-000, São Joaquim de Bicas, no horário 
de 10h às 16 h. Outras informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Processo Administrativo nº 23/2022. Ata 
de Registro de Preços n° 25/2021. Referência: Solicitação de cancelamento de preço 
registrado - Item n° 13 (budesonida 32 MCG/dose – suspensão para inalação nasal – 120 
doses). Solicitante: RGS2 Distribuidora de Medicamentos Ltda – CNPJ: 31.905.076/0001-90. 
DECISÃO. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 23/2022, visando o 
cancelamento de preço registrado, pleiteado pela empresa RGS2 Distribuidora de 
Medicamentos Ltda; Considerando que o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer 
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados, a pedido do fornecedor, nos 
termos do Decreto Federal n° 7.892/13; Considerando que o pedido da requerente preenche 
os pressupostos legais para o cancelamento do preço registrado; Considerando que a 
ausência de estoque da fabricante é informação sabida pela requerente desde setembro de 
2021; Considerando que a fabricante do medicamento reiterou a mesma informação em 
pedidos subsequentes realizados pela requerente; Considerando que a requerente 
prontamente deveria ter informado ao órgão gerenciador a impossibilidade de aquisição do 
medicamento, impedindo assim a abertura de novas autorizações de fornecimento; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 121/2022; defiro o pedido 
de cancelamento do preço registrado pleiteado pela empresa RGS2 Distribuidora de 
Medicamentos Ltda., referente ao item n° 13 (budesonida 32 MCG/dose – suspensão para 
inalação nasal – 120 doses), constante na ata de registro de preços n° 25/2021. O presente 
deferimento não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao 
dia 24 de março de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 08 de junho de 2022. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 29/2022. Ata de 
registro de preços n° 18/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro 
do preço registrado para o item n° 05 (equipo câmara dupla flexível) e item n° 19 (espátula 
de ayres de madeira resistente). Solicitante: Linehosp Medical Comércio de Produtos 
Hospitalares – CNPJ: 38.370.336/0001-19. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 29/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro, pleiteado pela empresa Linehosp Medical Comércio de Produtos Hospitalares; 
Considerando que a empresa DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda aceitou fornecer o 
item n° 19, e que a empresa De Pauli Comércio, Representação, Importação e Exportação 
Ltda aceitou fornecer o item n° 05, nas mesmas condições dos preços registrados; 
Considerando que ambas as empresas foram aprovadas em parecer técnico emitido pelo 
setor de referência técnica do Consórcio; Considerando que para restabelecer a relação que 
as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal n° 8.666/93; Considerando que 
a empresa Linehosp Medical Comércio de Produtos Hospitalares não comprovou a 
existência de álea econômica extraordinária; Considerando a argumentação encampada no 
Parecer Jurídico n° 127/2022 acostado aos autos; Decido pela liberação do compromisso 
assumido pelo fornecedor Linehosp Medical Comércio de Produtos Hospitalares, em relação 
aos itens n° 05 e 19, que serão assumidos, respectivamente, pelas empresas De Pauli 
Comércio, Representação, Importação e Exportação Ltda e DCB Distribuidora Cirúrgica 
Brasileira Ltda. Contudo, considerando que não restou demonstrado o aumento dos 
encargos pela requerente, determino a aplicação de multa à empresa Linehosp Medical 
Comércio de Produtos Hospitalares., nos termos do item 8.8 da ata de registro preços n° 
18/2022, pelo fato da requerente não manter a sua proposta (subitem 8.8.1.5). A multa em 
questão será de 1% sobre o valor adjudicado, referente ao item n° 05, e 0,15% sobre o valor 
adjudicado para o item n° 19. A aplicação desta multa se encontra amparada no item 8.10 da 
ata de registro de preços n° 18/2022. Nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, cabe recurso 
da presente decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão. São 
Joaquim de Bicas/MG, 09 de junho de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
consórcio ICISMEP.

Ano 4 - Número 494

          Sexta-feira, 10 de junho 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. Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária do 
consórcio ICISMEP realizada em 17 de maio de 2022. Com a presença de prefeitos e/ou 
representantes, a pauta estabelecida no Edital publicado no Órgão Oficial do consórcio 
em 11/05/202, foi devidamente analisada. Os itens 2 e 3 foram transferidos para a 
próxima Assembleia, devido à inauguração do Hospital Icismep “272 Joias”, que 
aconteceu na mesma data. A ata, por completo, encontra-se no site do consórcio: 
www.icismep.mg.gov.br 
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