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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do terceiro 
termo aditivo ao contrato de Nº 31/2020, Processo Licitatório nº 26/2020, 
Pregão Eletrônico nº 17/2020 (Serviços de internet – link de contingência). 
Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de 
vigência por mais um período de 12 (doze) meses. Empresa Contratada: 
Corporativa Telecomunicações Eireli, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 18.553.690/0001-71. O presente termo aditivo foi assinado no dia 22 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 do
ICISMEP, com endereço Rua Orquídeas, Nº 489, Bairro Flor de Minas, 
CEP 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 9.8308-8642. 

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 70/2022, Processo Licitatório n° 108/2022, 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 11/08/2022, disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens 
odontológicos – volume I – de “A a E”. 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. A pregoeira, em 
29/07/2022.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 71/2022, Processo Licitatório n° 109/2022, 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 11/08/2022, disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens 
odontológicos – volume II – “de F 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. A pregoeira, em 
29/07/2022.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP.  Processo Administrativo n° 
115/2021. Referência: Análise de possível negligência médica. Requerente: 
Saúde ICISMEP. Decisão. Considerando a abertura do processo 
administrativo n° 155/2022, instaurado em virtude da necessidade de apurar 
possível erro médico; Considerando que o Ministério Público de Igarapé, por 
meio da Notícia de Fato nº 0301.21.000170-9, buscou a apuração dos fatos; 
Considerando a recepção do ofício nº 473/2022, de lavra da 1ª Promotoria de 
Justiça de Igarapé, em resposta ao ofício 465/2022 encaminhado por este 
Consórcio; E ainda considerando que a Notícia de Fato em questão encontra-
se encerrada com determinação de instauração de inquérito policial junto à 
Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas; determino o 
arquivamento deste procedimento administrativo, visto que a competência 
penal para apuração dos fatos é exclusiva da autoridade policial. São Joaquim 
de Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
da ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de homologação. São Joaquim de 
Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 38/2022, Processo Licitatório n° 56/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos tópicos e soluções. Itens adjudicados aos fornecedores: Biohosp 
Produtos Hospitalares S/A., Item 02, no valor total de R$ 1.031.507,40 (um 
milhão, trinta e um mil, quinhentos e sete reais, quarenta centavos); Item 20, 
no valor total de R$ 300.058,00 (trezentos mil, cinquenta e oito reais); 
totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 1.331.565,40 
(um milhão, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e 
quarenta centavos); Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA, 
Item 30, no valor total de R$ 50.764,00 (cinquenta mil, setecentos e sessenta e 
quatro reais); Destra Distribuidora de Medicamentos LTDA, Item 29, no valor 
total de R$ 50.151,00 (cinquenta mil, cento e cinquenta e um reais); Dismath 
Distribuidora De Materiais Médicos e Hospitalares LTDA, Item 10, no valor 
total de R$ 29.340,26 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais, vinte e seis 
centavos); Drogafonte LTDA, Item 47, no valor total de R$ 155.890,00 (cento 
e cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais);  Elfa Medicamentos S/A., 
Item 07, no valor total de R$ 71.836,20 (setenta e um mil, oitocentos e trinta e 
seis reais e vinte centavos); Item 08, no valor total de R$ 67.844,48 (sessenta e 
sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); Item 
46, no valor total de R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e 
quatrocentos reais); totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe 
de R$ 334.080,68 (trezentos e trinta e quatro mil, oitenta reais e sessenta e oito 

centavos); Via Fharma Do Brasil Eireli, Item 03, no valor total de R$ 58.838,70 
(cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos); 
Werbran Distribuidora De Medicamentos LTDA, Item 41, no valor total de R$ 
1.252,96 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos, 
Item 42, no valor total de R$ 1.309,39 (um mil, trezentos e nove reais e trinta e 
nove centavos); totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
2.562,35 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos). 
Os itens 09, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 31, 32, 38, 39, 40 e 48 restaram 
desertos. Os itens 01, 04, 05, 06, 11, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44 e 
45 restaram fracassados. O item 23 foi anulado, conforme justificativa técnica 
inserido nos autos. O presente processo perfaz o valor total de R$ 2.013.192,39 
(dois milhões, treze mil, cento e noventa e dois reais e trinta e nove centavos). 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de homologação. São Joaquim 
de Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 58/2022, Processo Licitatório n° 83/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços de coleta, carga, 
armazenamento, tratamento e processamento de dados para controle 
preventivo dos indicadores de planejamento, execução e resultados da gestão 
pública, com a disponibilização de ferramenta de Business Intelligence – BI, 
conforme discriminado no Edital, para atendimento aos Municípios 
Consorcioados. Lote adjudicado ao fornecedor: Conect BR Tecnologia 
LTDA., Lote 01, no valor total de R$ 536.000,00 (quinhentos e trinta e seis 
mil reais); Lote 02, no valor total de R$ 3.216.000,00 (três milhões e duzentos e 
dezesseis mil reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no 
importe de R$ 3.752.000,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil 
reais). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de homologação. São Joaquim 
de Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 30/2022, Processo Licitatório n° 43/2022, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para prestação de serviço de educação permanente e capacitação (à 
distância e presencial), e Mapeamento de Perfil Comportamental para atender 
às demandas dos Municípios consorciados ao Consórcio ICISMEP, 
relacionadas a área da saúde, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. Lote adjudicado ao fornecedor: Inspiraser 
Consultoria e Desenvolvimento Humano LTDA, CNPJ nº 30.143.097/0001-52, 
no valor total de R$ 2.831.680,70 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, 
seiscentos e oitenta reais e setenta centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Autorização da autoridade 
competente. Processo n° 102/2022 - Dispensa de Licitação n° 23/2022. 
Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse público, as 
informações e as justificativas, os pareceres técnico e jurídico, bem como os 
demais documentos contidos nos autos do processo em questão, autorizo a 
dispensa de licitação para contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de manutenção preventiva e corretiva de micro-ônibus, incluindo 
aquisição de peças. A prestação dos serviços será realizada pela empresa Diesel 
Eletronic Manutenção e Comércio Ltda., CNPJ: 09.352.459/0001-29. A 
dispensa de licitação em comento se fundamenta no art. 75, § 7° da Lei Federal 
nº 14.133/21. O valor total da prestação dos serviços é de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das 
dotações orçamentárias 3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004 e 
3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. A execução dos serviços está atrelada a 
entrega da documentação mencionada no relatório de compra direta inserido 
nos autos do processo em epígrafe, que deve ser entregue no prazo de até 10 
(dez) dias contados a partir da publicação da presente autorização. São 
Joaquim de Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. O Consórcio comunica a atualização 
de sua Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a 
partir de agosto de 2022, motivada pela solicitação dos municípios de 
Brumadinho e Lagoa da Prata, e ainda pelos efeitos técnicos e mercadológicos 
analisados e aprovados pela Comissão Técnica para a avaliação e formalização 
das alterações da TSPS. O documento na íntegra encontra-se publicado no 
sítio do ICISMEP (www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última atualização 
publicada. Diretoria de Gestão em Saúde.
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