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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
Termo de Rescisão ao Contrato de Nº 27/2021, Processo Licitatório 
nº 116/2021 (Aquisição de insumos para lanche). O objeto do presente 
Termo é a rescisão amigável do contrato n° 27/2021, nos termos do art. 79, 
inciso II, da Lei n° 8.666/93. Considera-se rescindido o Contrato n° 
27/2021, a partir de 29 de julho de 2022.  Empresa Contratada: Indústria 
e Comércio Nutrivida Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 
19.988.211/0001-02. 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) 98308-8642/2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Autorização da 
autoridade competente. Processo n° 105/2022 - Dispensa de Licitação 
n° 24/2022. 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 aquisição de 
instrumental cirúrgico – pinça bipolar baioneta. O fornecimento será 
realizado pela empresa Stan Comércio de Produtos Médicos Ltda., 
CNPJ: 38.405.762/0001-40. O prazo de vigência do Contrato será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. A dispensa de 
licitação em comento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 
75, I. O valor total do Contrato é de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 
reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da 
dotação orçamentária 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. São 
Joaquim de Bicas/MG, 01 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 
homologação. São Joaquim de Bicas/MG, 09 de agosto de 2022. 
Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 59/2022, Processo Licitatório n° 89/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de gases 
medicinais. com fornecimento de cilindro em regime de comodato. 
Itens adjudicados ao fornecedor: White Martins Gases Industriais Ltda., 
item 06, no valor total de R$ 5.086,40 (cinco mil, oitenta e seis reais e 
quarenta centavos), item 07, no valor total de R$ 4.337,20 (quatro mil, 
trezentos e trinta e sete reais e vinte centavos), item 08, no valor total de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais), item 09, no valor total de R$ 1.092,00 (um 
mil e noventa e dois reais), totalizando os itens arrematados pelo licitante 
o importe de R$ 12.615,60 (doze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta 
centavos). Os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 10 restaram desertos. O 
presente processo perfaz o valor total de R$ 12.615,60 (doze mil, seiscentos 
e quinze reais e sessenta centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de 
homologação e adjudicação. São Joaquim de Bicas/MG, 09 de agosto de 
2022. Homologo o resultado da presente licitação na modalidade 
Leilão nº 01/2022, Processo Licitatório n° 76/2022, cujo objeto é a 
alienação de bens móveis inservíveis, pertencentes ao Consórcio 
ICISMEP, nos termos do Edital da licitação. Itens adjudicados aos 
licitantes: Joelma Terezinha Diniz de Macedo - CPF 032.273.786-99, 
Lote 01, arrematado pelo valor total de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos 
e quarenta reais), Lote 07, arrematado pelo valor total de R$ 400,00 
(quatrocentos reais); Sandro Campos Tarabal – CPF 712.988.786-92, 
Lote 02, arrematado pelo valor total de R$ 5.480,00 (cinco mil, 
quatrocentos e oitenta reais); Alexandre Araújo Sacchetto Filho Eireli 
– CPF 712.988.786-92, Lote 03, arrematado pelo valor total de R$ 45.400,00 
(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais); WM Comercial Eireli – EPP – 
CNPJ 16.502.841/0001-38, Lote 04, arrematado pelo valor total de R$ 
8.900,00 (oito mil e novecentos reais); Antônio Carlos Pereira – 
CPF 417.430.326-70, Lote 05, arrematado pelo valor total de R$ 1.520,00 
(um mil, quinhentos e vinte reais), Lote 06, arrematado pelo valor total de 
R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais); Helder Petronio Aparecida 
Ribeiro – CPF 630.455.326-91, Lote 08, arrematado pelo valor total de R$ 
11.640,00 (onze mil, seiscentos e quarenta reais). O valor total dos itens 
arrematados é de R$ 76.720,00 (setenta e seis mil, setecentos e vinte reais). 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de homologação. São Joaquim 
de Bicas/MG, 09 de agosto de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 67/2022, Processo Licitatório 99/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de manutenção 
de extintores, incluindo recarga e pressurização. Lote 01 adjudicado ao fornecedor: 
Proteção Contra Incêndio Rival do Fogo Ltda., no valor total de R$ 65.110,50 
(sessenta e cinco mil, cento e dez reais e cinquenta centavos). O lote 02 foi 
revogado, conforme disposição contida no subitem 6.2.2 do Edital. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de homologação. São Joaquim 
de Bicas/MG, 09 de agosto de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 55/2022, Processo Licitatório n° 79/2022, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 
escritório. Itens adjudicados aos fornecedores: Adestack Autoadesivos e Laminados 
Ltda, Item 38, no valor total de R$ 1.164,00 (um mil, cento e sessenta e quatro 
reais), Item 39, no valor total de R$ 1.632,00 (um mil, seiscentos e trinta e dois 
reais), totalizando os itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 2.796,00 (dois 
mil, setecentos e noventa e seis reais); Aliança Comércio e Distribuição Ltda, Item 
04, no valor total de R$ 4.305,60 (quatro mil, trezentos e cinco reais e sessenta 
centavos), Item 10, no valor total de R$ 274.786,60 (duzentos e setenta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), totalizando os itens 
arrematados pelo licitante o importe de R$ 279.092,20 (duzentos e setenta e nove 
mil, noventa e dois reais e vinte centavos); Boing Comércio Atacadista de Materiais 
Ltda, Item 08, no valor total de R$ 7.635,60 (sete mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais e sessenta centavos), Item 34, no valor total de R$ 15.196,00 (quinze mil, 
cento e noventa e seis reais), totalizando os itens arrematados pelo licitante o 
importe de R$ 22.831,60 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta 
centavos); Comercial Machado Eireli Me, Item 09, no valor total de R$ 25.376,40 
(vinte e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), Item 31, no 
valor total de R$ 51.606,80 (cinquenta e um mil, seiscentos e seis reais e oitenta 
centavos), Item 41, no valor total de R$ 5.140,90 (cinco mil, cento e quarenta reais 
e noventa centavos), Item 46, no valor total de R$ 391.389,63 (trezentos e noventa e 
um mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), totalizando os 
itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 473.513,73 (quatrocentos e setenta 
e três mil, quinhentos e treze reais e setenta e três centavos); Comercial Roma 
Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria Ltda, Item 01, no valor total de R
$ 23.768,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e oito reais), Item 02, no valor 
total de R$ 23.768,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e oito reais), Item 03, 
no valor total de R$ 1.580,80 (um mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta 
centavos), Item 05, no valor total de R$ 7.090,80 (sete mil, noventa reais e oitenta 
centavos), Item 06, no valor total de R$ 23.775,00 (vinte e três mil, setecentos e 
setenta e cinco reais), Item 11, no valor total de R$ 57.859,20 (cinquenta e sete mil, 
oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), Item 20, no valor total de R$ 
7.492,80 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), Item 21, 
no valor total de R$ 15.364,25 (quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e 
vinte e cinco centavos), Item 23, no valor total de R$ 16.192,44 (dezesseis mil, cento 
e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), Item 24, no valor total de R$ 
14.823,00 (quatorze mil, oitocentos e vinte e três reais), Item 25, no valor total de R
$ 15.996,40 (quinze mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), 
Item 26, no valor total de R$ 13.988,00 (treze mil, novecentos e oitenta e oito reais), 
Item 28, no valor total de R$ 27.411,40 (vinte e sete mil, quatrocentos e onze reais e 
quarenta centavos), Item 30, no valor total de R$ 19.110,00 (dezenove mil, cento e 
dez reais), Item 32, No valor total de R$ 2.711,20 (dois mil, setecentos e onze reais e 
vinte centavos), Item 33, no valor total de R$ 92.404,50 (noventa e dois mil, 
quatrocentos e quatro reais e cinquenta centavos), Item 35, no valor total de R$ 
11.851,20 (onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), Item 40, 
no valor total de R$ 38.996,10 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais e 
dez centavos), Item 42, no valor total de R$ 68.655,00 (sessenta e oito mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco reais), Item 48, no valor total de R$ 48.399,40 
(quarenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), Item 49, 
no valor total de R$ 22.978,25 (vinte e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos), Item 50, no valor total de R$ 1.134,41 (um mil, cento e 
trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), totalizando os itens arrematados 
pelo licitante o importe de R$ 555.350,15 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e cinquenta reais e quinze centavos); Guilherme Duarte de Amorim 
07768227999, Item 45, no valor total de R$ 64.885,05 (sessenta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos); RC Ramos Comércio Ltda – 
EPP, Item 12, no valor total de R$ 37.617,30 (trinta e sete mil, seiscentos e dezessete 
reais e trinta centavos), Item 13, no valor total de R$ 22.995,70 (vinte e dois mil, 
novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), Item 14, no valor total de R$ 
13.188,35 (treze mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), Item 15, 
no valor total de R$ 21.089,25 (vinte e um mil, oitenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos), Item 16, no valor total de R$ 9.786,00 (nove mil, setecentos e oitenta e 
seis reais), Item 17, no valor total de R$ 9.397,50 (nove mil, trezentos e noventa e 
sete reais e cinquenta centavos), Item 18, no valor total de R$ 9.266,25 (nove mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), Item 19, no valor total de 
R$ 15.776,25 (quinze mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 
Item 22, no valor total de R$ 12.857,40 (doze mil, oitocentos e cinquenta e sete 
reais e quarenta centavos), Item 27, no valor total de R$ 17.910,00 (dezessete mil, 
novecentos e dez reais), Item 36, no valor total de R$ 2.187,00 (dois mil, cento e 
oitenta e sete reais), Item 44, no valor total de R$ 156.120,00 (cento e cinquenta e 
seis mil, cento e vinte reais), totalizando os itens arrematados pelo licitante o 
importe de R$ 328.191,00 (trezentos e vinte e oito mil, cento e noventa e um reais); 
Turn-O-Matic do Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda EPP, Item 07, 
no valor total de R$ 42.865,16 (quarenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e dezesseis centavos). Os itens 29, 37, 43, 47, 83 e 84 restaram fracassados. Os 
itens espelhos não acionados foram revogados, conforme subitem 6.2.2 do Edital. 
O presente processo perfaz o valor total de R$ 1.769.524,89 (um milhão, setecentos 
e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos). 
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 209/2022. Processo Licitatório nº 43/2022, Pregão Eletrônico nº 30/2022. 
Objeto: 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, relacionadas à área da saúde. Empresa detentora dos 
preços registrados: Inspiraser Consultoria e Desenvolvimento Humano 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 Vivian Taborda Alvim fica 
designada como fiscal da Ata n° 209/2022, decorrente do 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, relacionadas à área da saúde. 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. 

Ano 4 - Número 521

Quarta-feira, 10 de agosto de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP  

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 212/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Abbvie Farmacêutica 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 213/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços 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 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 214/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. 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 215/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Comercial Cirúrgica Rioclarense 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 216/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Costa Camargo 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 217/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: F.R de Freitas. 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 218/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Fresenius Kabi Brasil 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 219/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Med Center Comercial 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 
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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 220/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: Proline Material Hospitalar - 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 221/2022. Processo Licitatório nº 67/2022, Pregão Eletrônico nº 
48/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N a V”. Empresa 
detentora dos preços registrados: União Química Farmacêutica Nacional S.A. 
Vigência do instrumento: 12 meses. 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. 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° 212/2022 a nº 221/2022, decorrentes do 
processo licitatório n° 67/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos III – “N 
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 230/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 
34/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com devidos laudos de 
calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: 3S Vision Hospitalar – Comércio Atacadista de Produtos 
Hospitalares e Equipamentos 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 231/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 
34/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com devidos laudos de 
calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Agis Medical 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 232/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 
34/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com devidos laudos de 
calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Barfab Indústria Comércio Importação e Exportação de 
Equipamentos 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 233/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-
hospitalares, incluindo a instalação com os devidos laudos de calibração, além de 
fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de 
cada equipamento. Empresa detentora dos preços registrados: Cirúrgica São Felipe 
Produtos Para Saúde 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 234/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Datamed 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 235/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: EFE Consultoria E Importação 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 236/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Hospmed Comercio 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 237/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico- 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 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 238/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Lumiar Health Builders Equipamentos 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 239/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Mhedica Service Comércio E Manutenção 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 240/2022. Processo 
Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, incluindo a instalação com 
devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, materiais e acessórios para 
o funcionamento individual de cada equipamento. Empresa detentora dos preços 
registrados: Mhedica Servicos Especializados em Manutenção de Equipamentos Médicos 
Hospitalares Eireli - 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 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 
241/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além de fornecimento de 
insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento. 
Empresa detentora dos preços registrados: Pró-Life Equipamentos Médicos 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 
242/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além de fornecimento de 
insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento. 
Empresa detentora dos preços registrados: RHJ Indústria e Comércio de Equipamentos 
Médicos Ltda. - ME. 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 
243/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além de fornecimento de 
insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento. 
Empresa detentora dos preços registrados: Royal Atacadista e Comércio – Eireli 
- 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 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 
244/2022. Processo Licitatório nº 49/2022, Pregão Eletrônico nº 34/2022. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além de fornecimento de 
insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento. 
Empresa detentora dos preços registrados: WEM Equipamentos Eletrônicos 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 empregado público Alfredo Davi Zanussi fica designado como fiscal das 
Atas nº 230/2022 a nº 244/2022, decorrente do processo licitatório n° 49/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além de fornecimento de insumos, 
materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento. 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. Autorização da autoridade competente.  Processo n° 125/2022 
- Dispensa de Licitação n° 28/2022. 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, bem como os demais documentos contidos nos autos do 
processo em questão, autorizo a dispensa de licitação para aquisição de centrais e bomba 
de vácuo para fornecimento e distribuição de gases medicinais, compostas por estrutura de 
distribuição de oxigênio hospitalar, estrutura de distribuição de ar comprimido medicinal, 
e bomba para formação de vácuo clínico, contemplando a instalação, as tubulações de 
interligação e os reguladores de pressão necessários para o funcionamento individual de cada 
sistema, a serem instalados no Hospital ICISMEP 272 Joias. O fornecimento, bem como 
a prestação dos serviços serão realizados pela empresa Igar – Comércio e 
Serviços Ltda., CNPJ: 02.129.036/0001-03. A dispensa de licitação em comento se 
fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, I c/c art. 75, § 2°, da referida lei. O 
valor total da contratação é de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). As despesas 
decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias 
3.3.90.30.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003 e 4.4.90.52.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. São 
Joaquim de Bicas/MG, 10 de agosto de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP. 
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