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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 66/2022, Processo Licitatório n° 98/2022, 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 05/08/202. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos 
orais, volume V, de “P a V”. 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 
22/07/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.  Extrato do segundo Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 76/2021 (Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos sujeitos à controle especial lll “N a Z”). O 
presente Termo tem como objeto o apostilamento para fins de alteração do item 45 
da Ata de Registro de Preços n° 54/2021 para remanejamento parcial das quantidades 
de saldo do Consórcio ICISMEP para o município de Florestal. Contratada: 
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 67.729.178/0002-20. 
Os pagamentos referentes aos quantitativos remanejados serão de responsabilidade 
do município de Florestal. 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 Preços nº 21/2022 (Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos tópicos e soluções). O objeto do presente termo aditivo é 
o cancelamento do preço registrado para o item n° 13 (bimatoprosta 0,3mg/ml - 
solução oftálmica - 3ml), conforme decisão exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 41/2022, e publicada no Órgão Oficial do consórcio ICISMEP em 
13 de julho de 2022. O cancelamento do preço registrado não abrange as autorizações 
de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 20 de maio de 2022. Contratada: 
NSA Distribuidora de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 
34.729.047/0001-02. 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  primeiro Termo Aditivo à 
Ata de Registro de Preços nº 57/2021 (Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos). O objeto do presente 
Termo Aditivo é o cancelamento do preço registrado para o item n° 13 (furosemida 
10 mg/ml – solução injetável – 2 ml), conforme decisão exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 53/2022, e publicada no Órgão Oficial do consórcio 
ICISMEP em 20 de julho de 2022. O cancelamento do preço registrado não abrange 
as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 24 de junho de 
2022. Contratada: Inovamed Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 
12.889.035/0001-02. 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
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