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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 65/2022, Processo Licitatório n° 97/2022, 
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 
02/08/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos e 
colírios. 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 19/07/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 67/2022, Processo Licitatório n° 99/2022, 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 02/08/2022. Disputa: às 10h 
do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação 
de serviço de manutenção de extintores, incluindo recarga e pressurização. 
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 19/07/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público. Processo Administrativo nº 
42/2022. Ata de Registro de Preços n° 25/2021. Referência: Solicitação de 
cancelamento do preço registrado para o item n° 59 (paracetamol 200 mg/
ml – solução oral – 15 ml). Solicitante: Centermedi Comércio de Produtos 
Hospitalares Ltda – CNPJ: 03.652.030/0001-70. Decisão: Considerando a 
abertura do Processo Administrativo n° 42/2022, 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° 172/2022; decido pela liberação do fornecedor em relação ao 
compromisso assumido referente ao item n° 59 (paracetamol 200 mg/ml – 
solução oral – 15 ml), 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 26 de maio de 2022, por não haver 
comprovação dos fatos que inequivocamente demonstre a impossibilidade 
de fornecimento do item em período que anteceda a solicitação de 
cancelamento. São Joaquim de Bicas/MG, 18 de julho de 2022. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo 
nº 53/2022. Ata de Registro de Preços n° 57/2021. Referência: Solicitação 
de cancelamento do preço registrado para o item n° 13 (furosemida 10 
mg/ml – solução injetável – 2 ml). Solicitante: Inovamed Hospitalar Ltda 
– CNPJ: 12.889.035/0001-02. Decisão: Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 53/2022, visando o cancelamento de preço 
registrado pleiteado pela empresa Inovamed Hospitalar Ltda; 
Considerando a impossibilidade de troca de marca do medicamento; 
Considerando a ausência de interesse pelas licitantes remanescentes no 
Pregão Eletrônico n° 53/2021 em assumir o item nas mesmas condições 
de preço do licitante vencedor; Considerando o Parecer Técnico n° 
77/2022 juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no 
Parecer Jurídico n° 173/2022; decido pela liberação do fornecedor em 
relação ao compromisso assumido referente ao item o item n° 13 
(furosemida 10 mg/ml – solução injetável – 2 ml), constante na ata de 
registro de preços n° 57/2021. A presente liberação não abrange as 
autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 24 de 
junho de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 18 de julho de 2022. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de Adjudicação e Homologação. 
São Joaquim de Bicas/MG, 19 de julho de 2022. Homologo o resultado do Processo 
Licitatório n° 82/2022, Tomada de Preços nº 01/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para realizar o término da construção da Unidade 
Especializada em Saúde – Leão XIII, localizada no município de Barão de Cocais/
MG, de acordo com as especificações, as métricas e os padrões de desempenho e de 
qualidade estabelecidos no edital. Adjudico o objeto do certame à empresa 
Construtora Wilcepaula Ltda., CNPJ 44.488.222/0001-70, pelo valor total de R$ 
869.500,55 (oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos reais e cinquenta e cinco 
centavos), cujo desconto linear aplicado foi de 13,40%. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de Ratificação. 
Processo n° 105/2022 – Dispensa de Licitação n° 25/2022. Considerando 
o projeto básico, a supremacia do interesse público, sobretudo no que se 
refere ao SUS, as informações e as justificativas, os pareceres técnico e 
jurídico, e os demais documentos contidos nos autos do processo em 
epígrafe, ratifico a dispensa de licitação para aquisição emergencial de 
consultório oftalmológico completo, contemplando os equipamentos e 
instruções constantes no projeto básico. O fornecimento do objeto será 
realizado pela empresa Apramed Indústria e Comércio de Aparelhos 
Médicos Ltda., CNPJ: 09.289.762/0001-24. A dispensa de licitação em 
comento se fundamenta no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, 
observando, ainda, para fins de revestimento de validade jurídica à 
contratação, o art. 26 da dessa Lei. O valor total da aquisição é de R$ 
69.950,00 (sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais). Dotações 

orçamentárias por onde correrão as despesas: 
4.4.90.52.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 4.4.90.52.00.1.02.07.10.302.0003.1.0003. 
Nessa oportunidade, determino a publicação e ampla divulgação deste ato. São 
Joaquim de Bicas/MG, 19 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 suspensão da sessão do 
Pregão Eletrônico nº 64/2022, Processo Licitatório nº 96/2022, cujo objeto a ser 
licitado é futura e eventual aquisição de materiais médicos e insumos hospitalares, 
outrora agendada para o dia 29/07/2022, deixando imediatamente reagendado o 
início da abertura das propostas para as 9h do dia 03/08/2022 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 19/07/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP  consórcio público. Extrato do  primeiro Termo 
de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 33/2022 (Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais da classe de sondas). O 
presente termo tem como objeto o apostilamento para fins de alteração do 
item 18 da ata de registro de preços n° 172/2022 para remanejamento 
parcial do saldo do Consórcio para o município de Perdigão/MG. 
Contratada: Lineshop  Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., 
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.370.336/0001-19. O pagamento referente 
ao quantitativo remanejado será de responsabilidade do município de 
Perdigão/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 32920-000, 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 
de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 119/2021 (Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais médicos descartáveis lll – “M” 
a “T”). O presente Termo tem como objeto o apostilamento para fins de 
alteração do item 54 da Ata de Registro de Preços n° 05/2022 para 
remanejamento parcial do saldo do Consórcio para o município de 
Perdigão/MG. Contratada: DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda., 
inscrita no CNPJ sob o n.º 20.235.404/0001-71. O pagamento referente ao 
quantitativo remanejado será de responsabilidade do município de Perdigão/
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 32920-000, 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 e a empresa Telealarme Brasil 
Ltda., CNPJ nº 87.215.299/0001-80, celebram o contrato nº 31/2022. 
Processo nº 87/2022, Dispensa de Licitação nº 18/2022. Objeto: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento 
veicular. Vigência: 12 meses, a contar de 18/07/2022. Valor total: R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais). Dotação Orçamentária 
3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e Paulo Roberto Ludtke 
Benemann, sócio 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° 
31/2022, decorrente do Processo n° 87/2022, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento 
veicular, 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 192/2022. Processo Licitatório nº 53/2022, Pregão Eletrônico nº 
37/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos antimicrobianos – “A a V”. Empresa detentora dos preços 
registrados: 3Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP e 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, no Município de 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 193/2022. Processo Licitatório nº 53/2022, Pregão Eletrônico nº 
37/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos antimicrobianos – “A a V”. Empresa detentora dos preços  
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registrados: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e 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 194/2022. Processo Licitatório nº 53/2022, Pregão Eletrônico nº 37/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
antimicrobianos – “A a V”. Empresa detentora dos preços registrados: Conquista 
Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
consórcio ICISMEP e 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 195/2022. Processo Licitatório nº 53/2022, Pregão Eletrônico nº 
37/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos antimicrobianos – “A a V”. Empresa detentora dos preços 
registrados: Fórmulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP e 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° 192/2022 a nº 
195/2022, decorrentes do processo licitatório n° 53/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
antimicrobianos – “A a V”. 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 196/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 40/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: Citopharma Manipulação 
de Medicamentos Especiais Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 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 197/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 40/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados. 
Empresa detentora dos preços registrados: Eliah Farmácia de Manipulação Ltda. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e 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 198/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 40/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: Famader Farmácia de 
Manipulação Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 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 199/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 40/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: Farmacia de Manipulação 
Ideal Formulas Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 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) 98483-1905/25713026.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP,  consórcio público.  Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 200/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 40/2022. 



“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 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 
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Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: Fórmulas Magistrais 
Manipulações Especiais Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e 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, no Município de 
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 201/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 
40/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: 
Pharmedice Manipulacoes Especializadas Eireli. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e 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 202/2022. Processo Licitatório nº 59/2022, Pregão Eletrônico nº 
40/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos manipulados. Empresa detentora dos preços registrados: 
Teixeira & Campos Farmácia e Drogaria Ltda. EPP. Vigência do instrumento: 
12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP e 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° 196/2022 a nº 202/2022, 
decorrentes do processo licitatório n° 59/2022, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos manipulados. 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. Resolução nº 62/2022 - Abre 
crédito suplementar no valor de R$ 200.000,00 nas dotações do consórcio 
ICISMEP. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP, com base legal nos artigos 7 e 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, e 
pelas Resoluções n° 63, de 28 de julho de 2021 e n° 102 de 01 de 
dezembro de 2021, resolve: Art.1° - Fica aberto Crédito Suplementar no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) às seguintes dotações do 
Consórcio ICISMEP:
Órgão 01 - ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA
Unidade 02 - ICISMEP SAÚDE
Sub-Unidade 01 - Serviços Ambulatoriais
1.02.01.10.302.0003.2.0002-112-3.3.90.39.00 ATEND. AMBUL.          R$ 200.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    R$ 200.000,00
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Total Geral Acrescido -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada 
como fonte de recurso: Anulação de Dotações do Orçamento vigente na 
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964:
Órgão 01 - ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA Unidade 02 - ICISMEP 
SAÚDE
Unidade 02 - ICISMEP SAÚDE
Sub-Unidade 06 - Gestão de Unidade de Saúde
1.02.06.10.302.0003.2.0013-112-3.3.90.39.00 GESTÃO DE UNID. DE SAÚDE  R$ 200.000,00
Total da Sub-Unidade 06  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  R$ 200.000,00
Total da Unidade 02  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Total da Instituição 01  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 200.000,00
Art. 3° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. São 
Joaquim de Bicas/MG, 20 de julho de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

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 no Consórcio 
ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas, designa a empregada pública 
a seguir mencionada para o exercício da gestão de Contrato/Ata, celebrados por este 
Consórcio e administrados pela Secretaria Executiva/Diretoria de Administração e 
Gestão, sem prejuízo da execução de sua respectiva atividade rotineira:

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.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
- ICISMEP, consórcio público. Extrato do  terceiro Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços nº 50/2021 (Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sujeitos a controle especial). O objeto do presente Termo Aditivo é a troca de marca, bem 
como o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 17 (carbamazepina 200 
mg), constante na Ata de Registro de Preços nº 50/2021, conforme decisão de fl. 31 
exarada nos autos do Processo Administrativo nº 35/2022, 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:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período 
anterior ao dia 04 de maio de 2022. Contratada: Ágil Medicamentos Ltda., inscrita 
no CNPJ sob o n.º 20.590.555/0001-48. 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. 


		2022-07-20T11:23:11-0300
	Claudia Machado Almeida Borges Teixeira




