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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA –
ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo a Ata de Registro de Preços de nº 
66/2021 (serviços de terceirização de frotas). O objeto do presente termo aditivo é a 
alteração da razão social da empresa, em virtude da transformação do tipo societário, a 
empresa passa a se chamar CS Brasil Frotas S.A. O aditivo foi assinado no dia 07 de 
junho de 2022. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio 
público ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Setor de Controle de Contratos do ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do terceiro termo de apostilamento a Ata de Registro de Preço nº 
47/2021, Processo Licitatório nº 81/2021. O presente termo tem como objeto o 
apostilamento para fins de alteração de remanejamento das quantidades de saldo parcial 
do município de Contagem para o município de Taquaraçu de Minas. Com a devida 
autorização do município de Contagem, por meio do oficio PREF-GP Nº 142/2022. 
Empresa Contratada: JS PAISAGISMO EIRELI, com sede na Rua Serra do Sincorá, n.º 
1038, Bairro Ribeiro de Abreu, no 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. Os pagamentos referentes aos quantitativos remanejados será de 
responsabilidade do município de Taquaraçu de Minas /MG. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da 
contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Setor de Controle de 
Contratos do Consórcio ICISMEP, 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) 9.8308- 8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo a Ata de Registro de Preço nº 16/2022, 
Processo Licitatório nº 126/2021 (Aquisição de materiais médicos injetáveis e 
perfurocortantes). O objeto do presente termo aditivo é o cancelamento do preço 
registrado para o item n° 07 (Agulha descartável hipodérmica, calibre 0,30x13mm - sem 
dispositivo de segurança, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, 
siliconizada, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e 
outros dispositivos, protetor plástico, estéril. Abertura asséptica, papel grau cirúrgico), 
conforme decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 31/2022, e publicada 
no órgão oficial do ICISMEP em 01 de junho de 2022. Empresa 
Contratada: MALVAGLIA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 16.643.051/0001-71. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Setor de Controle de Contratos do Consórcio 
ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo a Ata de Registro de Preço nº 72/2021, 
Processo Licitatório nº 111/2021 (Aquisição de medicamentos sólidos orais). O objeto do 
presente termo aditivo é o cancelamento do preço registrado para o item n° 20 
(Losartana Potássica 50mg), conforme decisão exarada nos autos do Processo 
Administrativo no 30/2022, e publicada no órgão oficial do ICISMEP em 01 de junho de 
2022. Empresa Contratada: RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 31.905.076/0001-90. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Setor de Controle de Contratos do Consórcio 
ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do terceiro termo aditivo a Ata de Registro de Preço nº 72/2021, 
Processo Licitatório nº 111/2021 (Aquisição de medicamentos sólidos orais). O objeto do 
presente termo aditivo é a formalização do item n° 20 (Losartana Potássica 50mg) à 
empresa Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, conforme decisão 
exarada nos autos do Processo Administrativo no 30/2022, e publicada no órgão oficial 
do ICISMEP em 01 de junho de 2022. Considerando a decisão do Diretor geral 
do Consócio Icismep, fica a empresa Centermedi-comércio de produtos hospitalares 
ltda responsável pelo item 20, constante na ata de registro de preços n°72/2021. Valor 
a ser considerado:

Empresa Contratada: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.652.030/0003-32. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível no Setor de Controle de Contratos do 
Consórcio ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

Ano 4 - Número 496

          Quarta-feira, 15 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. Extrato do terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2020, Processo 
Licitatório nº 45/2020, Pregão Eletrônica Nº 28/2020 (Locação de equipamento 
médico). Objeto: Prorrogação do prazo contratual, por mais um período de 12 
(doze) meses. Empresa Contratada: LOCMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.435.266/0001-31. O presente termo 
aditivo foi assinado no dia 14 de junho de 2022. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Setor de Controle de Contratos 
do Consórcio ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

TERMO DE GESTÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral o consórcio público, 
denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, no uso das atribuições que lhes são conferidas, designa os funcionários a seguir 
mencionados para o exercício da gestão de contratos, celebrados por este 
Consórcio e administrados pela Secretaria Executiva, sem prejuízo da execução 
de suas respectivas atividades rotineiras:

A responsabilidade do 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.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do segundo 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 3 (três) veículos do saldo do Consórcio 
Icismep para o município de Itaúna/MG. Contratada: TRANSFORMAT 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.426.859/0001-53. O 
pagamento referente aos quantitativos remanejados serão de responsabilidade do 
município de Itaúna/MG. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no setor de Controle de Contratos do ICISMEP, 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) 9.8308-8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Processo Administrativo n° 21/2022. Ata de Registro de Preços n° 18/2022. 
Beneficiária do preço registrado: MMH Med Comércio de Produtos Hospitalares ltda – 
ME. CNPJ: 21.484.336/0001-47. Objeto da ata de registro de preços: Aquisição de materiais 
médicos descartáveis II, de “E a L”. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 21/2022, visando apurar a conduta da empresa MMH Med Comércio de 
Produtos Hospitalares ltda – ME, em relação ao atraso na entrega do item n° 40 (lençol de 
papel hospitalar); Considerando o descumprimento do prazo de entrega concedido via 
notificação ao fornecedor; Considerando que o fornecedor se limitou a justificativa do 
contexto pandêmico ocasionado pela disseminação da Covid-19, sem, contudo, 
enviar comprovação de que o fato realmente impactou nas atividades da empresa; 
Considerando descumprimento reiterado do prazo de entrega, após emissão de nova 
autorização de fornecimento; Considerando o Parecer Jurídico n° 124/2022 juntado aos 
autos do Processo Administrativo; Decido pela aplicação de multa à empresa MMH 
Med Comércio de Produtos Hospitalares ltda – ME, nos termos do item 8.11 da ata de 
registro preços n° 18/2022, pelo fato da requerente retardar e falhar na execução da ata 
(subitens 8.8.1.4 e 8.8.1.6). A multa em questão será de 0,3% por dia de atraso no 
cumprimento da obrigação, até o 30° (trigésimo) dia, calculados sobre o valor da ordem 
de serviço, por ocorrência. Pelo descumprimento reiterado das obrigações assumidas em 
ata decido pela aplicação de multa de 20% sobre o valor de todas as notas de empenho 
expedidas ao fornecedor. A aplicação das multas se encontra amparada no item 8.8 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, 14 de junho de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. O consórcio público ICISMEP e a Lavanderia Tiradentes - ME, 
CNPJ nº 23.540.547/0001-85, celebram o contrato nº 23/2022. Processo nº 
74/2022, Dispensa de Licitação nº 15/2022. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de lavanderia hospitalar. Vigência: 12 meses, 
a contar de 14/06/2022. Valor total: R$ 107.500,00 (cento e sete mil, 
quinhentos reais). Dotações Orçamentárias 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002; 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006; 3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do ICISMEP e Laércio dos Santos 
Guimarães representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no consórcio ICISMEP, com endereço na 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. Mais informações, telefone (31) 9848-31905.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA –
ICISMEP. Designação de fiscal de Contrato. 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 do Contrato n° 23/2022, decorrente do Processo 
n° 74/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de lavanderia hospitalar, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência do processo supracitado. A responsabilidade do exercício da fiscalização 
supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência do Contrato, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de 
remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência do Contrato, ou até ulterior 
decisão.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - 
ICISMEP. O consórcio público ICISMEP comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 57/2022, Processo Licitatório n° 81/2022, conforme 
Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço. Abertura 
das propostas: às 9h do dia 29/06/2022, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual prestação de serviços técnicos, mediante 
fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para apoio, conservação e 
manutenção (preventiva, predial e corretiva) das instalações físicas dos 
órgãos de entes participantes do ICISMEP. 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. A pregoeira, em 
15/06/2021.
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