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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 63/2022, Processo Licitatório n° 95/2022, 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 18/08/2022. Disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais – volume I – de “A a B”. 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 05/08/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 74/2022, Processo Licitatório n° 114/2022, 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 18/08/2022. Disputa: às 10h do 
mesmo dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
câmara de conservação de vacinas, para atender as demandas do Consórcio 
ICISMEP e dos municípios coparticipantes. 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 05/08/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP consórcio público. Extrato da conversão 
parcial da Ata de Registro de Preços nº 66/2021 em Contrato de nº 
32/2022, Processo Licitatório nº 99/2021 (Terceirização de frota veicular), 
por um período de 12 (doze) meses. Empresa Contratada: Ideal Locações 
Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.904.860/0001-00.  Data da 
assinatura: 01 de agosto 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 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 sétimo Termo Aditivo ao 
contrato de nº 32/2018, Processo Licitatório nº 50/2018, Pregão Eletrônico nº 
31/2018. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses. Empresa contratada: Locmed - Locação de Equipamentos Médicos Ltda – 
ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.435.266/0001-31. Data da assinatura: 01 de 
agosto 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 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 quarto 
Termo Aditivo à Ata de registro de preços nº 67/2021 (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° 01 (acetato betametasona 3 mg/ml + fosfato 
dissódico betametasona 3 mg/ml – solução injetável – 1 ml), conforme 
decisão exarada nos autos do Processo Administrativo nº 45/2022, 
e publicada no Órgão Oficial do Consórcio em 03 de agosto de 2022. 
O cancelamento do preço registrado não abrange as autorizações 
de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 01 de junho de 
2022. Contratada: Ativa Médico Cirúrgica Ltda., inscrita no CNPJ sob 
o n.º 09.182.725/0001-12. 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 quarto Termo 
Aditivo ao Contrato de nº 13/2020, Processo Licitatório nº 12/2020. O objeto 
do presente Termo Aditivo é a alteração qualitativa do Contrato n° 13/2020 
com acréscimo de valor, com fulcro no art. 65, I, a, da Lei n° 8.666/93 c/c art. 
65, § 1°, da referida Lei, nos termos da Cláusula Segunda do presente 
instrumento. Fica incluído no contrato a prestação de serviço de 
Treinamento CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em 
observância à Norma Regulamentara n° 05 do Ministério do Trabalho. Em 
virtude da alteração o valor do Contrato será acrescido em 
4,171%, totalizando o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 
Empresa Contratada: SST Segurança e Saúde no Trabalho Ltda - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.787.879/0001-99. data da assinatura: 05 de 
agosto 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 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. Processo Administrativo n° 
48/2022. Ata de registro de preços n° 68/2021. Referência: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 15 
(cetoconazol 200 mg). Solicitante: Inovamed Comércio de Medicamentos 
Ltda. – CNPJ: 12.889.035/0001-02. Decisão. Considerando a abertura do 

Processo Administrativo n° 48/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Inovamed 
Comércio de Medicamentos Ltda; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 15 se encontra de acordo com a média 
de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; 
Considerando o Parecer Técnico n° 67/2022 juntado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 182/2022; Considerando o 
Parecer Contábil inserido aos autos; defiro a solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro pleiteado pela empresa Inovamed Comércio de 
Medicamentos Ltda, referente ao item n° 15, constante na ata de registro 
de preços n° 68/2021. O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior ao dia 04 de junho de 2022. São 
Joaquim de Bicas/MG, 02 de agosto de 2022.  Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP  consórcio público. Processo nº 
116/2022. Referência: Adesão à ata de registro n° 125/2022 do município de 
Igarapé/MG, oriunda do Pregão Eletrônico nº 22/2022, Processo Administrativo 
de Compra n° 82/2022. Objeto: Aquisição de refeições, do tipo marmitex. 
Autorização. Considerando a abertura do processo n° 116/2022, visando a 
adesão à ata de registro de preços n° 125/2022, oriunda do Pregão Eletrônico 
22/2022, Processo Administrativo de Compra n° 82/2022, realizado pelo 
município de Igarapé/MG; Considerando a justificativa do requisitante 
demonstrando a necessidade fática da aquisição; Considerando o Ofício n° 
031/2022/SMARH, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do 
município de Igarapé/MG, autorizando a adesão à ata de registro de preços; 
Considerando a manifestação favorável da empresa Arthur Guimarães 
Rodrigues Dutra 14083121661 (CNPJ 28.472.418/0001-10), beneficiário 
do registro de preços; Considerando que a ata de registro de preços do município 
de Igarapé/MG registrou os melhores preços face à pesquisa de mercado realizada 
por este Consórcio; Considerando a manifestação do setor de Contabilidade do 
Consórcio, demonstrando a existência de dotação orçamentária para suportar as 
despesas oriundas da contratação; Considerando o Parecer Jurídico n° 198/2022 
acostado aos autos; autorizo a adesão à ata de registro de preços n° 125/2022, do 
município de Igarapé/MG, para aquisição de refeições, do tipo marmitex, para 
atendimento aos pacientes internados e acompanhantes do bloco/centro cirúrgico 
do Hospital ICISMEP 272 Joias, no valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis 
reais), totalizando o valor de R$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais). 
A manutenção do Contrato está atrelada à entrega da documentação 
mencionada no relatório da contratação inserido nos autos do processo em 
epígrafe, que devem entregues ao Consórcio antes da efetivação do pagamento 
devido, sob pena de rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis. 
São Joaquim de Bicas/MG, 02 de agosto de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de ratificação.  Referência: 
Inexigibilidade de licitação n° 08/2022 – Processo n° 107/2022. 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 
inexigibilidade de licitação para contratação de empresa especializada na 
manutenção corretiva, instalação e fornecimento de peças e acessórios para 
Focos Cirúrgicos da fabricante Drager Indústria e Comércio Ltda., modelo 
Polaris 100/200, números de série ASDM-008/ASDM-0516, ASDM-0510/
ASDM-0520 e ASDM-0507/ASDM-0506. Os serviços serão prestados pela 
empresa Drager Indústria e Comércio Ltda., CNPJ: 02.535.707/0001-28. A 
inexigibilidade de licitação em comento se fundamenta no art. 25, I, da Lei 
Federal nº 8.666/93. O valor total dos serviços será de R$ 27.991,75 (vinte e sete 
mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Dotações 
orçamentárias por onde correrão as despesas: 
3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003 e 
4.4.90.52.00.1.02.07.10.302.0003.1.0003. Nesta oportunidade, determino a 
publicação e divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 08 de agosto de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 222/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão Eletrônico nº 38/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: Biohosp 
Produtos Hospitalares S/A. 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 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 223/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão Eletrônico nº 38/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: 
Centermed Comércio de Produtos Hospitalares 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 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 224/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão Eletrônico nº 
38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: 
Destra Distribuidora de Medicamentos Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. 
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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 225/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão Eletrônico nº 
38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços 
registrados: Dismath Distribuidora de Materiais Médicos e Hospitalares 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 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 226/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão 
Eletrônico nº 38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços 
registrados: Drogafonte 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 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 227/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão 
Eletrônico nº 38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: 
Elfa Medicamentos S.A. 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 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 228/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão 
Eletrônico nº 38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: 
Via Fharma do Brasil 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 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 229/2022. Processo Licitatório nº 56/2022, Pregão 
Eletrônico nº 38/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos tópicos e soluções. Empresa detentora dos preços registrados: 
Werbran 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 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. 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° 222/2022 a nº 229/2022, decorrente do processo 
licitatório n° 56/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos tópicos e soluções. 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. Retificação do 
Extrato publicado no dia 25 de julho de 2022. Desta forma, onde se lê: primeiro 
Termo Aditivo, leia-se: segundo 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 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



“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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Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br
Rua Orquídeas, 489 - São Joaquim de Bicas/MG

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

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) 98308-86422571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP,  consórcio público. Extrato do primeiro Termo 
Aditivo à Ata de registro de preços nº 68/2021 (Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais). O objeto do presente 
termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 15, 
constante na Ata de Registro de Preços nº 68/2021, conforme decisão de fl. 35 
exarada nos autos do Processo Administrativo nº 48/2022. Em virtude do 
deferimento do pedido, o novo valor unitário do item passa a ser de: 

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 04 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 32920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário 
de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 9.8308-8642/2571-3026. 
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