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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Conversão de Ata de 
Registro de Preços nº 30/2021 para Contrato de nº 26/2022, Processo Licitatório nº 
35/2021 (fornecimento de pães). Objeto: conversão do saldo remanescente dos itens 
01 e 02, referente ao lote 04 (pães), por um período de 30 (trinta) dias. Empresa 
Contratada: Indústria e Comércio Nutrivida Ltda. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.988.211/0001-02. data da assinatura: 30 de junho 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 
32.920-000, 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, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 60/2022, Processo Licitatório n° 91/2022, 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 18/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de eletrodomésticos (consórcio e 
municípios consorciados). Edital disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br; 
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 05/07/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 59/2022, Processo Licitatório n° 89/2022, 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 19/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de gases medicinais 
com fornecimento de cilindro em regime de comodato. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 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 05/07/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público e a Ello Qualidade e 
Radioproteção Ltda., CNPJ nº 44.758.721/0001-30, celebram o contrato nº 28/2022. 
Processo nº 86/2022, Dispensa de Licitação nº 17/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na realização do teste de constância em mamógrafo VMI, 
modelo Graph Mammo AF e número de série 0093002106, que atua com radiação 
ionizante na unidade de saúde do município de Pará de Minas, administrado por 
meio da gestão dos contratos de equipamentos médico-hospitalares do consórcio 
ICISMEP – contratante. Vigência: 12 meses, a contar de 05/07/2022. Valor total: R$ 
550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Dotações Orçamentárias: 
3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006.  
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e 
Adriana Kate de Azevedo, representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no consórcio, com endereço na Rua 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) 9848-31905/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. 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 
empregado público Alfredo Davi Zanussi, fica designado como fiscal do Contrato n° 
28/2022, decorrente do Processo n° 86/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada na realização do teste de constância em mamógrafo VMI, modelo Graph 
Mammo AF e número de série 0093002106, que atua com radiação ionizante na 
unidade de saúde do município de Pará de Minas, administrado por meio da gestão 
dos contratos de equipamentos médico-hospitalares do consórcio ICISMEP – 
contratante, conforme especificações constantes no Projeto Básico 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, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 184/2022. Processo Licitatório nº 61/2022, Pregão Eletrônico nº 42/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contemplados 
no catálogo de preços da revista Simpro. Empresa detentora dos preços registrados: 
Conexão Médica Comercial 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. 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 empregada pública Daniele Ferreira Faria fica designada como
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fiscal da Ata n° 184/2022, decorrente do processo licitatório n° 61/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos contemplados 
no catálogo de preços da revista Simpro. 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. Ato de Homologação. São Joaquim de 
Bicas/MG, 05 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 43/2022, Processo Licitatório n° 62/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de soluções químicas. Itens 
adjudicados aos fornecedores: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., ITEM 11, no valor 
total de R$ 166.045,60 (cento e sessenta e seis mil, quarenta e cinco reais e sessenta 
centavos); ITEM 12, no valor total de R$ 32.022,90 (trinta e dois mil, vinte e dois reais e 
noventa centavos); totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
198.068,50 (cento e noventa e oito mil, sessenta e oito reais, cinquenta centavos); DX 
Comércio e Ditribuidora Eireli EPP, ITEM 04, no valor total de R$ 184.518,00 (cento e 
oitenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais); Sispack Medical Ltda., ITEM 08, no 
valor total de R$ 285.375,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco 
reais); ITEM 09, no valor total de R$ 216.300,00 (duzentos e dezesseis mil e trezentos 
reais); totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 501.675,00 
(quinhentos e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais). Registra-se que os itens 02, 03, 
05, 06, 07, 10, 13 e 15 restaram desertos, e os itens 01 e 14, fracassados. O presente 
processo perfaz o valor total de R$ 884.261,50 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos 
e sessenta e um reais e cinquenta centavos). 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, 05 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 32/2022, Processo Licitatório n° 46/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de sondas, cânulas e máscaras – Vol. I 
– “C a M”, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos fornecedores: Bio 
Infinity Comercio Hospitalar e Locação Eireli ITEM 51, com valor total de R$ 18.669,00 
(dezoito mil, seiscentos e sessenta e nove reais); ITEM 55, com valor total de R$ 21.757,28 
(vinte e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos); totalizando os 
valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 40.426,28 (quarenta mil, 
quatrocentos e vinte e seis, vinte e oito centavos); Emenalli Medical Ltda., ITEM 17, com 
valor total de R$ 5.727,12 (cinco mil, setecentos e vinte sete reais e doze centavos); ITEM 
18, com valor total de R$ 5.678,06 (cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e seis 
centavos); ITEM 19, com valor total de R$ 5.776,32 (cinco mil, setecentos e setenta e seis 
reais e trinta e dois centavos); ITEM 20, com valor total de R$ 5.604,51 (cinco mil, 
seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos); ITEM 21, com valor total de R$ 
5.078,99 (cinco mil, setenta e oito reais e noventa e nove centavos); ITEM 22, com valor 
total de R$ 5.101,20 (cinco mil, cento e um reais e vinte centavos); ITEM 23, com valor 
total de R$ 5.587,20 (cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos);  ITEM 
24, com valor total de R$ 5.457,41 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e 
quarenta e um centavos); ITEM 25, com valor total de R$ 5.172,05 (cinco mil, cento e 
setenta e dois reais e cinco centavos); ITEM 26, com valor total de R$ 5.117,30 (cinco mil, 
cento e dezessete reais e trinta centavos), ITEM 27, com valor total de R$ 5.369,15 (cinco 
mil, trezentos e sessenta e nove e quinze centavos); ITEM 28, com valor total de R$ 
5.172,05 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e cinco centavos);  ITEM 29, com valor 
total de R$ 5.427,73 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos); 
ITEM 30, com valor total de R$ 5.427,73 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 
setenta e três centavos); ITEM 31, com valor total de R$ 5.604,51 (cinco mil, seiscentos e 
quatro reais e cinquenta e um centavos); ITEM 32, com valor total de R$ 5.604,51 (cinco 
mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e um centavos); ITEM 37, com valor total de R$ 
13.358,40 (treze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos);  ITEM 38, 
com valor total de R$ 12.336,85 (doze mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos); ITEM 39, com valor total de R$ 10.977,12 (dez mil, novecentos e setenta e sete 
reais e doze centavos); ITEM 43, com valor total de R$ 4.297,92 (quatro mil, duzentos e 
noventa e sete reais e noventa e dois centavos); totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 127.866,13 (cento e vinte sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 
treze centavos); Locmed Hospitalar Ltda., ITEM 44, com valor total de R$ 239.472,30 
(duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta centavos); ITEM 45, 
com valor total de R$ 243.191,61 (duzentos e quarenta e três mil, cento e noventa e um reais e 
sessenta e um centavos); ITEM 46, com valor total de R$ 218.392,65 (duzentos e dezoito mil, 
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), ITEM 47, com valor total de R$ 
186.018,84 (cento e oitenta e seis mil, dezoito reais e oitenta e quatro centavos); totalizando os 
valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 887.075,40 (oitocentos e oitenta e sete mil, 
setenta e cinco reais e quarenta centavos); Mhedica Serviços Especializados em Manutenção de 
Equipamentos Medicos Hospitalares Eireli EPP ITEM 35, com valor total de R$ 58.250,50 
(cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos); ITEM 36, com 
valor total de R$ 26.193,75 (vinte e seis mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco 
centavos); ITEM 40, com valor total de R$ 4.082,96  (quatro mil, oitenta e dois reais e 
noventa e seis centavos); ITEM 41, com valor total de R$ 4.082,96 (quatro mil, oitenta e 
dois reais e noventa e seis centavos); ITEM 42, com valor total de R$ 4.082,96 (quatro mil, 
oitenta e dois reais e noventa e seis centavos), totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 96.693,13 (noventa e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e 
treze centavos). Os itens 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 57, 74 e 75 restaram desertos. 
Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 84, 86, 87 e 88 restaram fracassados. Os 
itens 56 e 90 foram anulados. Os itens espelhos não acionados foram revogados, conforme 
previsão editalícia. O presente processo perfaz o valor R$ 1.152.060,94 (um milhão, cento e 
cinquenta e dois mil, sessenta reais e noventa e quatro centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Referência: Prorrogação 
de vigência do Contrato n° 13/2019. Contratada: Instituto de 
Dignidade e Desenvolvimento Social – CNPJ: 18.273.227/0001-76. Decisão: 
Considerando a solicitação e a justificativa de renovação do Contrato n° 
13/2019, expedida pelo setor de Service do consórcio; Considerando o aceite da 
Contratada, no que se refere à prorrogação do referido Contrato; Considerando 
que durante a execução do Contrato as partes devem se ater compulsoriamente 
às obrigações previstas no instrumento de Contrato; Considerando que é obrigação 
da Contratada entregar o comprovante de prestação de garantia, nos termos da 
Cláusula Décima Sétima do Contrato original; Considerando que ainda não 
houve a entrega do referido documento pela Contratada; Considerando 
que o Consórcio está em vias de relicitar a prestação dos serviços em 
questão; Considerando o interesse estritamente público na manutenção do 
Contrato vigente; Considerando que a ruptura do referido Contrato causaria 
danos inestimáveis aos entes consorciados que detêm contrato de prestação de 
serviços com este consórcio, cujo objeto é escopo da presente decisão; 
Considerando o Parecer Jurídico n° 154/2022 acostado aos autos; 
autorizo a renovação do Contrato n° 13/2019, sob o dever de entrega pela 
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, do comprovante da prestação 
de garantia prevista. O descumprimento desta obrigação ensejará, 
automaticamente, a abertura de processo administrativo pelo setor de Service, 
com a eventual aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima Sétima do 
Contrato original. São Joaquim de Bicas/MG, 05 de julho de 2022. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA –ICISMEP, consórcio público, comunica a atualização de sua Tabela 
de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de julho de 2022, 
motivada pela solicitação dos municípios de Crucilândia, Pará de Minas, Juatuba, 
Córrego Fundo, Florestal e Ouro Branco, e ainda pelos efeitos técnicos e 
mercadológicos analisados e aprovados pela Comissão Técnica para a avaliação e 
formalização das alterações da TSPS. O documento na íntegra encontra-se publicado 
no sítio do consórcio ICISMEP (www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última 
atualização publicada.  Diretoria de Gestão em Saúde.   

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 lhe são conferidas, designa os funcionários a 
seguir mencionados para o exercício da gestão de Contrato e/ou Ata de Registro de 
Preços, celebrados por este Consórcio e administrados pela Diretoria de Gestão de 
Saúde, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras:

A responsabilidade pelo 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. OBS: A gestora Elenice A. Costa França será responsável somente na 
ausência da gestora Mônica Cândida de Jesus Henriques.
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