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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da conversão de Ata de 
Registro de Preços nº 31/2021 para Contrato de nº 20/2022, Processo Licitatório nº 
63/2021 (Locação de gerador de energia elétrica). Objeto: conversão do saldo 
remanescente por um período de 12 (doze) meses. Empresa Contratada: Otimisa 
Marketing e Eventos Ltda. EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.559.474/0001-17. Data 
da asinatura: 06 de julho 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, 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. Ato de Homologação. São Joaquim 
de Bicas/MG, 08 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 37/2022, Processo Licitatório n° 53/2022, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
antimicrobianos – “A a V”, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli ITEM 08, com valor total de 
R$ 16.502,50 (dezesseis mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos); 
Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli, ITEM 20, 
com valor total de R$ 445.570,56 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e 
setenta reais e cinquenta e seis centavos); Fórmulas Magistrais Manipulações 
Especiais Ltda., ITEM 09, com valor total de R$ 227.951,60 (duzentos e vinte e sete 
mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos); ITEM 19, com valor 
total de R$ 139.450,50 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e 
cinquenta centavos); totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de 
R$ 367.402,10 (trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e dez 
centavos); 3MED Distribuidora de Medicamentos Ltda., ITEM 23, com valor total 
de R$ 42.817,68 (quarenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e oito 
centavos). Os itens 02, 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24 e 25 restaram 
desertos. Os itens 01, 05, 06, 15 e 16 restaram fracassados. O presente processo 
perfaz o valor total de R$ 872.292,84 (oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e 
noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 141/2021 (Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos tópicos e soluções ll – “ D a L”). O presente 
Termo tem como objeto o apostilamento para fins de alteração do item 14 Ata 
de Registro de Preços n° 26/2022, para remanejamento parcial do quantitativo de 
saldo do Consórcio ICISMEP para o município de Florestal/MG. Empresa 
Contratada: Centermedi Comércio de  Produtos  Hospitalares Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.652.030/0003-32.  Os pagamentos referentes aos quantitativos 
remanejados serão de responsabilidade do município de Florestal/MG. Data da 
assinatura: 08 de julho de 2022. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra 
do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva, 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. Extrato do quarto 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 02 (dois) veículos do saldo do Consórcio 
ICISMEP para o município de Pará de Minas/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 do 
município de Pará de Minas/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 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. Extrato do quinto 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 02 (dois) veículos do saldo do Consórcio 
ICISMEP para o município 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 do município 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 32.920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h 
às 16h. Outras informações, telefone (31) 98308-8642/2571-3026. 

   Ano 4 - Número 508

Segunda-feira, 11 de julho 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 do segundo Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 129/2021 (Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais médicos descartáveis ll, de “E a L”). O presente Termo 
tem como objeto o apostilamento para fins de alteração do item 30 da Ata de Registro de 
Preços n° 18/2022 para remanejamento parcial do saldo do Consórcio ICISMEP para o 
município de Pedro Leopoldo/MG. O pagamento referente aos quantitativos remanejados 
serão de responsabilidade do município de Pedro Leopoldo/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 32.920-000, 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. Ato de Homologação. São Joaquim de Bicas/MG, 11 de 
julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 40/2022, Processo Licitatório n° 59/2022, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados, conforme discriminado 
no Edital. Itens adjudicados aos fornecedores: Citopharma Manipulação de 
Medicamentos Especiais Ltda, ITEM 59, com valor total de R$ 696,00 (seiscentos e 
noventa e seis reais); ITEM 68, com valor total de R$ 7.770,00 (sete mil e setecentos e 
setenta reais); ITEM 69, com valor total de R$ 8.892,00 (oito mil, oitocentos e noventa e 
dois reais); ITEM 79, com valor total de R$ 900,00 (novecentos reais); ITEM 80, com 
valor total de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais); ITEM 85, com valor total de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); ITEM 89, com valor total de R$ 2.480,00 (dois mil, 
quatrocentos e oitenta reais); ITEM 90, com valor total de R$ 1.740,00 (um mil e 
setecentos e quarenta reais); ITEM 91, com valor total de R$ 3.160,00 (três mil, cento 
e sessenta reais); ITEM 92, com valor total de R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte 
reais); totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 38.098,00 
(trinta e oito mil e noventa e oito reais); Eliah Farmácia de Manipulação Ltda, ITEM 
01, com valor total de R$ 13.550,00 (treze mil, quinhentos e cinquenta reais); ITEM 02, 
com valor total de R$ 5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta reais); ITEM 03, com 
valor total de R$ 199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos); ITEM 
04, com valor total de R$ 2.191,77 (dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete 
centavos); ITEM 05, com valor total de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais); 
ITEM 06, com valor total de R$ 11.736,00 (onze mil, setecentos e trinta e seis reais); ITEM 
11, com valor total de R$ 39.720,00 (trinta e nove mil, setecentos e vinte reais); ITEM 12, 
com valor total de R$ 2.169,00 (dois mil, cento e sessenta e nove reais); ITEM 14, 
com valor total de R$ 1.362,00 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais); ITEM 15, com 
valor total de R$ 964,75 (novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); 
ITEM 16, com valor total de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais); ITEM 
17, com valor total de R$ 2.780,00 (dois mil, setecentos e oitenta reais); ITEM 23, 
com valor total de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais); ITEM 27, com valor 
total de R$ 391,50 (trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos); ITEM 33, com 
valor total de R$ 1.502,76 (um mil, quinhentos e dois reais e setenta e seis centavos); 
ITEM 35, com valor total de R$ 1.235,00 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais); ITEM 
38, com valor total de R$ 739,90 (setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos); 
ITEM 39, com valor total de R$ 1.305,00 (um mil, trezentos e cinco reais); ITEM 44, 
com valor total de R$ 2.602,36 (dois mil, seiscentos e dois reais e trinta e seis centavos); 
ITEM 46, com valor total de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais); ITEM 47, com valor total 
de R$ 10.656,00 (dez mil, seiscentos e cinquenta e seis reais); ITEM 48, com valor 
total de R$ 36.975,00 (trinta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais); ITEM 49, 
com valor total de R$ 592,50 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 141.574,46 (cento e 
quarenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos); 
Famader Farmácia de Manipulação Ltda, ITEM 21, com valor total de R$ 7.998,25 (sete 
mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos); ITEM 26, com valor total 
de R$ 976,10 (novecentos e senta e seis reais e dez centavos); ITEM 37, com valor total de 
R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais); totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 9.499,35 (nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 
trinta e cinco centavos); Farmácia de Manipulação Ideal Formulas Ltda, ITEM 10, com 
valor total de R$ 1.989,40 (um mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta 
centavos); Fórmulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda, ITEM 08, com valor total 
de R$ 60.586,50 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); 
Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli, ITEM 71, com valor total de R$ 
42.575,61 (quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um 
centavos); Teixeira & Campos Farmácia e Drogaria Ltda, ITEM 28, com valor total de 
R$ 10.720,00 (dez mil e setecentos e vinte reais); ITEM 34, com valor total de R$ 598,65 
(quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos); ITEM 50, com valor 
total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 12.068,65 (doze mil, sessenta e oito reais e 
sessenta e cinco centavos). O presente processo perfaz o valor de R$ 306.391,97 (trezentos 
e seis mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos). Os itens 07, 09, 19, 
20, 22, 25, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 43, 70 e 77 restaram desertos. Os itens 58 e 74 restaram 
fracassados. Os itens espelhos não acionados foram revogados, conforme previsto 
em edital. Os itens 13, 18, 24, 29, 32, 45, 51, 62, 67, 73, 78, 81, 94 e 99 foram 
anulados, conforme parecer técnico anexado aos autos. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP.
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