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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público,. Processo Administrativo nº 
39/2022. Ata de Registro de Preços n° 25/2021. Referência: Solicitação de 
cancelamento do preço registrado para o item n° 02 (ambroxol 3 mg/ml – xarope 
120 ml + copo dosador). Solicitante: Centermedi Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda – CNPJ: 03.652.030/0001-70. Decisão: Considerando a abertura 
do Processo Administrativo n° 39/2022, visando o cancelamento de preço 
registrado, pleiteado pela empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda; Considerando a impossibilidade de troca de marca alegada pela empresa; 
Considerando a ausência de interesse pelas licitantes remanescentes no Pregão 
Eletrônico n° 15/2021 em assumir o item; Considerando o vencimento da ata de 
registro de preços em 10 de junho de 2022; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico n° 171/2022; decido pela liberação do fornecedor em 
relação ao compromisso assumido referente ao item n° 02 (ambroxol 3 mg/ml – 
xarope 120 ml + copo dosador), constante na ata de registro de preços n° 25/2021. A 
presente liberação não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 14 de maio de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 15 de julho 
de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 
64/2022, Processo Licitatório n° 96/2022, 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 29/07/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de materiais médicos e insumos hospitalares. 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 
15/07/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Resolução nº 61, de 15 
de julho de 2022. Exonera enfermeira 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 
Cláudia Dinar dos Santos do cargo de Enfermeira no Consórcio. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 20 de junho de 2022. São Joaquim 
de Bicas/MG, 15 de julho de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, 
presidente do consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do terceiro 
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço Nº 67/2021, Processo Licitatório nº 
89/2021 (Aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos). O objeto 
do presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 47 
(diclofenaco de sódio 25 mg/ml – solução injetável – 3 ml), conforme decisão de fl. 
35 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 24/2022, 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 05 de abril de 2022. Empresa Contratada: Soma/MG 
Produtos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 12.927.876/0001-67. 
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. 
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