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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 
74/2022. Ata de registro de preços n° 18/2022. Referência: Solicitação de troca 
de marca permanente para o item n° 17. Solicitante: DCB – Distribuidora 
Cirúrgica Brasileira Ltda. – CNPJ: 20.235.404/0001-71. Decisão: 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 74/2022, visando a 
análise do pedido de troca de marca permanente, pleiteado pela empresa 
DCB – Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda; Considerando a justificativa 
da empresa solicitante; Considerando o Parecer Técnico n° 89/2022 que 
aprova a solicitação de troca de marca; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico n° 206/2022; Considerando os princípios 
administrativos que regem a Administração Pública; Considerando a 
aplicação do princípio da eficiência, tendo em vista a não interrupção do 
fornecimento com a medida, bem como a manutenção do preço registrado, o 
que implica dizer que não haverá ônus para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, autorizo a troca de marca permanente do item n° 17, que passa 
ser ADPELE, da fabricante Missner & Missner Ltda. São Joaquim de Bicas/
MG, 10 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° 09/2022 – Processo n° 120/2022. 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 serviço 
técnico-jurídico especializado, singular, não comum, consubstanciado no 
ajuizamento de ação judicial na Justiça Federal versando sobre tese jurídica, a 
ser construída, sobre o direito do Consórcio ICISMEP, em face de seus 
prestadores de saúde, ambulatorial e hospitalar, no reequilíbrio econômico da 
Tabela SUS, bem como da restituição dos valores, corrigidos monetariamente 
nos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até o seu 
efetivo trânsito em julgado. Os serviços serão prestados pela empresa 
Sociedade de Advogados Gilmar de Assis Advocacia e Consultoria Jurídica, 
CNPJ: 31.083.143/0001-38. A inexigibilidade de licitação em comento se 
fundamenta no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III e V da Lei Federal nº 
8.666/93. Fica estipulado o valor de 10% (dez por cento) de honorários 
advocatícios a ser pago à contratada  no caso de êxito da ação judicial, seja em 
decisão liminar ou definitiva, provisória ou transitado em julgado. O prazo de 
vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme status do andamento 
processual das ações judiciais. Dotações orçamentárias por onde correrão as despesas: 
3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001; 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 
3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. Nesta oportunidade, determino a 
publicação e divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 11 de agosto de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 69/2022, Processo Licitatório n° 106/2022, 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 24/08/2022. Disputa: às 10h do 
mesmo dia. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais – volume II – de “C a D”. 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 11/08/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da conversão parcial 
do saldo remanescente da Ata de Registro de Preços de nº 55/2021, para 
contrato de nº 29/2022. (empresa especializada para prestação de serviço 
médico veterinário de castração cirúrgica em cães e gatos). Em virtude da 
conversão, o saldo total do contrato é de R$ 699.978,00 (seiscentos e noventa 
e nove mil, novecentos e setenta e oito reais). Empresa Contratada: PET Sem 
Fronteiras Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 40.697.295/0001-11. Data da 
assinatura: 10 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 primeiro Termo 
Aditivo ao contrato de nº 32/2022, Processo Licitatório nº 99/2021 
(terceirização de frotas). Objeto: O acréscimo de 25% ao valor do Contrato n° 
32/2022, com fulcro no art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993. Em decorrência da 
alteração, o valor do Contrato será acrescido em R$ 21.240,00 (vinte e um 
mil, duzentos e quarenta centavos). Empresa Contratada: Ideal Locações 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.904.860/0001-00. Data da assinatura: 10 
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. Resolução nº 67, de 03 de 
agosto de 2022. Exonera Coordenador Técnico no Consórcio ICISMEP. 
Antônio Augusto Resende Maia, presidente do Consórcio ICISMEP, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14, incisos I a VII, do 
Contrato de Consórcio Público, nos termos de sua 15ª Alteração 
Contratual; Resolve: Art. 1º - Fica exonerada Jhuliele Jennifer de Andrade do cargo de 

Coordenador Técnico no Consórcio. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de agosto de 2022. São 
Joaquim de Bicas/MG, 03 de agosto de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, 
presidente ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público e Arthur Guimarães Rodrigues 
Dutra 14083121661, CNPJ nº 28.472.418/0001-10, celebram o contrato nº 35/2022. 
Processo nº 116/2022, Adesão nº 01/2022. Objeto: Aquisição de refeições, do tipo 
marmitex, para atendimento aos pacientes internados e acompanhantes do bloco/
centro cirúrgico do Hospital ICISMEP 272 Joias. Vigência: 08 meses, a contar de 
01/08/2022. Valor total: R$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais). Dotação 
Orçamentária 3.3.90.30.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e Arthur Guimarães 
Rodrigues Dutra, sócio da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Consórcio, com endereço na Rua 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) 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 e 
Geraldo Rodrigues do Carmo, diretor de Gestão em Saúde, fazem saber, nos 
termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que a 
empregada pública Elenice Aparecida Costa França, fica designada como fiscal 
do Contrato n° 35/2022, decorrente do Processo n° 116/2022, cujo objeto é a 
aquisição de refeições, do tipo marmitex, para atendimento aos pacientes 
internados e acompanhantes do bloco/centro cirúrgico do Hospital ICISMEP 272 
Joias. A responsabilidade pelo 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 e Igar - Comércio e 
Serviços Ltda., CNPJ nº 02.129.036/0001-03, celebram o contrato nº 38/2022. 
Processo nº 125/2022, Dispensa de Licitação nº 28/2022. Objeto: 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. Vigência: 03 
meses, a contar de 10/08/2022. Valor total: R$ 104.000,00 (cento e quatro 
mil reais).  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. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e Lúcia Madalena de Faria Ribeiro, representante da contratada. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio, com endereço 
na Rua 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) 
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 o empregado público Alfredo Davi Zanussi, fica designado 
como fiscal do Contrato n° 38/2022, decorrente do Processo n° 125/2022, cujo 
objeto é a 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, conforme especificações constantes no Projeto 
Básico do processo supracitado. A responsabilidade pelo 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 36/2022. Processo Licitatório nº 141/2021, Pregão Eletrônico nº 
95/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos tópicos e soluções II – “D a L”. Empresa detentora dos preços 
registrados: Medicom 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 37/2022. Processo Licitatório nº 141/2021, Pregão Eletrônico nº 95/2021. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
tópicos e soluções II – “D a L”. Empresa detentora dos preços registrados: 
Multifarma Comércio e Representações 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 

Ano 4 - Número 522

Sexta-feira, 12 de agosto de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP  

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

meio da presente publicação, que a empregada pública Daniele Ferreira Faria 
fica designada como fiscal das Atas n° 36/2022 e nº 37/2022, decorrentes do 
processo licitatório n° 141/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos tópicos e soluções II – “D a L”. 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. Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 245/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 246/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. Empresa detentora dos preços registrados: BH Farma 
Comércio 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 247/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 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 248/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 249/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. Empresa detentora dos preços registrados: Costa Camargo 
Comercio 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 250/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 251/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II -
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E a M. 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 252/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. Empresa detentora dos preços registrados: Hospfar Indústria e 
Comércio de 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 253/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 Rua 
das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000São 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 254/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. Empresa detentora dos preços registrados: Medfutura 
Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saúde 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, 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 255/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. Empresa detentora dos preços registrados: Multifarma 
Comércio e Representações 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 256/2022. Processo Licitatório nº 63/2022, 
Pregão Eletrônico nº 44/2022. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos II 
– E a M. 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 
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° 245/2022 a nº 256/2022, decorrente do processo licitatório 
n° 63/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos 
farmacêuticos II – E a M. 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. Extrato do quarto 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 o reequilíbrio econômico-
financeiro para item n° 44, constante na Ata de Registro de Preços nº 50/2021, 
conforme decisão de fl. 34 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 46/2022. 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 01 de junho de 2022. Contratada: Werbran Distribuidora de Medicamentos 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 04.372.020/0001-44. 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. 
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