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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 61/2022, Processo Licitatório n° 92/2022, 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 25/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais – volume IV – de “L” a “O”. 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 12/07/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 62/2022, Processo Licitatório n° 93/2022, 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 27/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de escritório. 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 12/07/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público,   
comunica a intenção de contratar empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de micro-
ônibus, incluindo aquisição de peças. O documento contendo a descrição 
detalhada dos serviços se encontra disponibilizado no site https://
icismep.mg.gov.br/compras-e-licitacoes. As propostas de preços serão 
recepcionadas até às 18 horas do dia 18/07/2022, e poderão ser 
encaminhadas pelas empresas interessadas para o e-mail 
licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocoladas no setor de Licitações, situado 
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. São Joaquim de Bicas/MG, 11 de julho 
de 2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público. Extrato do  segundo Termo 
de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 50/2022 (Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de veículo tipo van, zero quilômetro, para 
transporte com acessibilidade para no mínimo 01 (um) cadeirante). O 
presente Termo tem como objeto o apostilamento para fins de alteração 
do item 01 da Ata de Registro de Preços n° 146/2022 para remanejamento 
de 1 (um) veículo do saldo do Consórcio ICISMEP para o município de 
Pará de Minas/MG. Contratada: B & F Veículos Especiais, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 22.310.550/0001-40. 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 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, 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. Extrato do primeiro 
Termo de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 115/2021 (Prestação 
de serviços de publicação de matéria no Diário Oficial da União - DOU). 
O presente Termo tem como objeto o apostilamento para fins de reajuste 
do preço registrado no contrato de nº 28/2021. O valor contratado do 
centímetro por coluna correspondia a R$ 33,04, conforme portaria nº 20, 
de 1º de fevereiro de 2017, publicada no DOU, Seção 1, de 3 de fevereiro 
de 2017. Entretanto, em 21 de março de 2022, na Seção 1, fora publicada a 
Portaria nº 110, de 18 de março de 2022, que dispõe sobre o valor cobrável 
por centímetro/coluna, passando este a ser fixado em R$ 38,92 (trinta e 
oito reais e noventa e dois centavos), aplicáveis a partir de 02 de maio 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, 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. Extrato do vigésimo quinto Termo 
aditivo à 15ª Alteração de Contrato de Consórcio. O objeto desse termo aditivo é o 
ingresso do município de Santo Antônio do Monte no consórcio. Signatários: 
Antônio Augusto Resende Maia, presidente do consórcio ICISMEP e 
Leonardo Lacerda Camilo, prefeito de Santo Antônio do Monte. Data de 
assinatura: 10 de junho de 2022. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível na Secretaria Executiva, Rua Orquídeas, n° 489, Bairro Flor de 
Minas, CEP 32.920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 
41/2022. Ata de Registro de Preços n° 21/2022. Beneficiária do preço 
registrado: NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli - CNPJ: 
34.729.047/0001-02. Referência: Solicitação de cancelamento ou 
reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado. Objeto da Ata de 
Registro de preços: Aquisição de medicamentos tópicos e soluções I – “A a 
C”. Decisão: Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 
41/2022, visando o cancelamento ou reequilíbrio econômico-financeiro do 
preço registrado para o item n° 13 (bimatoprosta 0,3 mg/ml, solução 
oftalmológica – 3 ml), constante na Ata de Registro de Preços n° 
21/2022, arrematado pela empresa NSA Distribuidora de Medicamentos 

Eireli; Considerando que o pedido em apreço se deu em virtude de erro na cotação 
do preço do medicamento, quando da participação da empresa do pregão 
eletrônico n° 69/2021; Considerando que nos termos do art. 21, do Decreto n° 
7.892/13, o cancelamento do registro de preços poderá ocorrer a pedido do 
fornecedor, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, desde que devidamente 
comprovados e justificados os fatos; Considerando o Parecer Técnico n° 63/2022 
anexado aos autos do processo em questão; Considerando o Parecer Jurídico n° 
163/2022 juntado aos autos do Processo Administrativo; Defiro o pedido de 
cancelamento do preço registrado para o item n° 13, constante na ata de registro 
de preços n° 21/2022. Contudo, considerando que a ausência de diligência por 
parte da requerente acarretará prejuízos aos municípios consorciados e usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude do cancelamento do preço 
registrado, e o consequente desabastecimento, determino a aplicação de multa à 
empresa NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli., nos termos do item 8.9 da 
ata de registro preços n° 21/2022, pelo fato da requerente não manter a sua 
proposta (subitem 8.8.1.5). A multa em questão será de 1,5% sobre o valor 
adjudicado, referente ao item n° 13. A aplicação desta multa se encontra amparada 
no item 8.8 da Ata de Registro de Preços n° 21/2022. 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, 12 de julho de 2022. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP  consórcio público. Resolução nº 60, de 11 de julho de 
2022. Exonera diretora no consórcio ICISMEP. Antônio Augusto Resende Maia, 
presidente do Consórcio ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 14, incisos I a VII, do Contrato de Consorcio Público, nos termos de sua 
15ª Alteração Contratual; Resolve: Art. 1º - Fica exonerada Sthefanie  Gosling 
Alvarenga do cargo de diretora no Consórcio. Art. 2º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 07 de julho de 2022. 
São Joaquim de Bicas/MG, 11 de julho de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, 
presidente do consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP  consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 189/2022. Processo Licitatório nº 62/2022, Pregão Eletrônico nº 
43/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de soluções 
químicas. Empresa detentora dos preços registrados: Comercial Cirúrgica 
Rioclarense 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 190/2022. Processo Licitatório nº 62/2022, Pregão Eletrônico nº 
43/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
soluções químicas. Empresa detentora dos preços registrados: DX Comercio 
e Distribuidora Eireli EPP; 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 32920-000, 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 191/2022. Processo Licitatório nº 62/2022, Pregão Eletrônico nº 
43/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
soluções químicas. Empresa detentora dos preços registrados: Comercial 
Sispack Medical 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.  

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 fiscal das Atas n° 189/2022 a nº 
191/2022, decorrentes do processo licitatório n° 62/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de soluções químicas. 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 185/2022. Processo Licitatório nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 
32/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais da classe de cânulas e máscaras - Vol. I – “C a M”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Bio Infinity Comércio Hospitalar e Locação 
Eireli; 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. Extrato da Ata de 
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Preços nº 186/2022. Processo Licitatório nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 32/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais da classe de 
cânulas e máscaras - Vol. I – “C a M”. Empresa detentora dos preços registrados: 
Emenalli Medical 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. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 187/2022. Processo Licitatório nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 32/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais da classe de cânulas 
e máscaras - Vol. I – “C a M”. Empresa detentora dos preços registrados: Locmed 
Hospitalar Ltda.; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do onsórcio 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. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 188/2022. Processo Licitatório nº 46/2022, Pregão Eletrônico nº 
32/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais da classe de cânulas e máscaras - Vol. I – “C a M”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Mhedica Serviços Especializados em 
Manutenção de Equipamentos Médicos Hospitalares Eireli EPP. 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 fiscal das Atas n° 185/2022 a nº 188/2022, decorrentes do 
processo licitatório n° 46/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais da classe de cânulas e máscaras – Vol. I – “C a 
M”. A responsabilidade pelo 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. Extrato do primeiro Termo Aditivo 
à Ata de Registro de Preço nº 44/2021, Processo Licitatório nº 50/2021 (Aquisição 
de medicamentos hidroeletrolíticos). O objeto do presente termo aditivo é 
o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 20 (glicerina 12% - 120 mg/ml 
com sonda), constante na Ata de Registro de Preços nº 44/2021, conforme decisão 
de fl. 37 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 25/2022, e publicada no 
Órgão Oficial do Consórcio ICISMEP em 01 de julho de 2022. Em virtude do 
deferimento do pedido, o novo valor do item passa a ser de:

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 15 de março de 2022. Empresa Contratada: Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.945.035/0001-91. 
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 primeiro Termo Aditivo à 
Ata de Registro de Preço nº 65/2021, Processo Licitatório nº 94/2021 (Aquisição de 
medicamentos sólidos orais). O objeto do presente Termo Aditivo é o reequilíbrio 
econômico-financeiro para item n° 20 (amiodarona 100 mg), constante na Ata de 
Registro de Preços no 65/2021, conforme decisão de fl. 32 exarada nos autos do 
Processo Administrativo no 32/2022, e publicada no Órgão Oficial do Consórcio 
em 01 de julho de 2022. Em virtude do deferimento do pedido, o novo valor do 
item passa a ser de:  



“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
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O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 20 de abril de 2022. Empresa Contratada: Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.945.035/0001-91. 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. 


		2022-07-13T12:00:33-0300
	Claudia Machado Almeida Borges Teixeira




