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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a SUSPENSÃO 
da sessão do Pregão Eletrônico nº 54/2022, Processo Licitatório nº 78/2022, cujo 
objeto licitado é futura e eventual aquisição de dietas enterais, suplementos e 
complementos nutricionais, outrora agendada para o dia 30/06/2022, deixando 
imediatamente reagendado o início da abertura das propostas para as 9h do dia 
07/07/2022 e a disputa para as 10h do mesmo dia. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 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 24/06/2022.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 58/2022, Processo Licitatório n° 83/2022, conforme Leis 
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por lote. 
Abertura das propostas: às 9h do dia 08/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para a prestação dos serviços de coleta, carga, armazenamento, 
tratamento e processamento de dados para controle preventivo dos indicadores de 
planejamento, execução e resultados da gestão pública, com a disponibilização de 
ferramenta de Business Intelligence – BI. 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 24/06/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo nº 33/2022. 
Ata de Registro de Preços n° 15/2022. Referência: Solicitação de cancelamento de 
preço registrado - Item n° 38 (fluconazol 150 mg). Solicitante: RG2S Distribuidora 
de Medicamentos Ltda – CNPJ: 31.905.076/001-90. DECISÃO. Considerando a 
abertura do Processo Administrativo n° 33/2022, visando o cancelamento de preço 
registrado, pleiteado pela empresa RG2S Distribuidora de Medicamentos Ltda; 
Considerando o comunicado do Laboratório MedQuímica - empresa fabricante do 
medicamento em questão -, informando a indisponibilidade de estoque do 
medicamento, bem como a ausência de previsão para normalização; Considerando 
a impossibilidade de troca de marca alegada pela empresa; Considerando a ausência 
de interesse em assumir o item, pelas licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico 
n° 91/2021; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 
144/2022; defiro o pedido de cancelamento do preço registrado pleiteado pela 
empresa RG2S Distribuidora de Medicamentos Ltda. para o item n° 38 (fluconazol 
150 mg), constante na ata de registro de preços n° 15/2022. O presente deferimento 
não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 
18 de março de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 24 de junho de 2022. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 
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    Segunda-feira, 27 de junho de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP 

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            
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