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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 49/2022. 
Ata de Registro de Preços n° 65/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 03 (ácido acetilsalicílico 100 
mg). Solicitante: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. – CNPJ: 67.729.178/0001-49. 
Decisão. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 49/2022, visando a 
análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado 
pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Considerando que o valor 
reajustado proposto pelo fornecedor para o item n° 03 se encontra de acordo com a 
média de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; 
Considerando o Parecer Técnico n° 69/2022 juntado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 183/2022; Considerando o Parecer 
Contábil inserido aos autos; Defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro 
pleiteado pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, referente ao item n° 03, 
constante na ata de registro de preços n° 65/2021. O referido reequilíbrio não abrange 
as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 08 de junho de 
2022. São Joaquim de Bicas/MG, 15 de agosto de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 64/2022. 
Ata de Registro de Preços n° 53/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 11 (cefalexina 500 mg). 
Solicitante: Drogafonte Ltda. – CNPJ: 08.778.201/0001-26. Decisão. Considerando a 
abertura do Processo Administrativo n° 64/2022, visando a análise do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa 
Drogafonte Ltda; Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor para 
o item n° 11 se encontra de acordo com a média de preços obtida em pesquisa de 
mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; Considerando o Parecer Técnico n° 
87/2022 juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 205/2022; Considerando o Parecer Contábil inserido aos autos; defiro a 
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela empresa Drogafonte 
Ltda, referente ao item n° 11, constante na Ata de Registro de Preços n° 53/2021. O 
referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 19 de julho de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 15 de agosto 
de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 65/2022. 
Ata de Registro de Preços n° 42/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 48 (latanoprosta 50 MCG/
ML – solução oftalmológica – 2,5 ml). Solicitante: Soma/MG Produtos Hospitalares 
Ltda. – CNPJ: 12.927.876/0001-67. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n°65/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Soma/MG Produtos 
Hospitalares Ltda; Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor 
para o item n° 48 se encontra de acordo com a média de preços obtida em pesquisa de 
mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; Considerando o Parecer Técnico n° 
84/2022 juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 193/2022; Considerando o Parecer Contábil inserido aos autos; defiro a 
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela empresa Soma/MG 
Produtos Hospitalares Ltda, referente ao item n° 48, constante na Ata de Registro de 
Preços n° 42/2022. O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior ao dia 20 de julho de 2022. São Joaquim 
de Bicas/MG, 15 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. Referências: 
Processo n° 126/2022, Inexigibilidade de licitação n° 11/2022 oriunda do Processo n° 
117/2022, Chamamento Público n° 04/2022. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, as documentações 
recepcionadas, o parecer jurídico e os demais documentos contidos nos autos do 
processo em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de licitação para a contratação de 
posto de combustível para o fornecimento de gasolina comum, etanol e óleo diesel, 
para abastecimento da frota de veículos do Consórcio, de forma parcelada. O 
fornecimento do objeto será realizado pelo Posto Barra Limpa Ltda., CNPJ n° 
22.421.630/0001-72. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura. A inexigibilidade de licitação em comento se fundamenta 
no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Dotações orçamentárias por onde 
correrão as despesas: 3.3.90.30.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001, 
3.3.90.30.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002, 3.3.90.30.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004, 
3.3.90.30.00.1.02.06.10.302.0003.2.0013, 3.3.90.30.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005, 
3.3.90.30.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019 e 3.3.90.30.00.1.05.01.04.122.0002.2.0011. 
Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 16 
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 73/2022, Processo Licitatório n° 113/2022, 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 30/08/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e 
outros materiais de consumo. Edital disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br;
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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            

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 16/08/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
258/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Adestack Autoadesivos e Laminados 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 
259/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Aliança Comércio e Distribuição 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 260/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Boing Comércio Atacadista de Materiais 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 261/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. 
Empresa detentora dos preços registrados: Comercial Machado Eireli ME. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
Consórcio ICISMEP 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 262/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Comercial Roma Atacadista de Artigos de Escritório e 
de Papelaria 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 263/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Guilherme Duarte de Amorim 07768227999. Vigência 
do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
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 
264/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: RC Ramos Comércio Ltda - 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 265/2022. Processo Licitatório nº 79/2022, Pregão Eletrônico nº 55/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Empresa 
detentora dos preços registrados: Turn-o-Matic do Brasil Comercial Importadora e 
Exportadora Ltda 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. 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° 
258/2022 a nº 265/2022, decorrente do processo licitatório n° 79/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório. 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. Ato de Ratificação. Referência: Inexigibilidade de licitação 
n° 10/2022 – Processo n° 121/2022. Considerando o projeto básico, a supremacia do 
interesse público, as informações e as justificativas, o parecer jurídico e os demais 
documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de 
licitação para contratação de empresa especializada em implantação, manutenção e 
licença de uso de software de orçamentação eletrônica, sistema AudatexGov. Os serviços 
serão prestados pela empresa Audatex Brasil Serviços Ltda., CNPJ: 02.144.891/0001-85. A 
inexigibilidade de licitação em comento se fundamenta no art. 25, I, da Lei Federal nº 
8.666/93. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
publicação. O valor total do Contrato é de R$ 8.359,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e 
nove reais). Dotação orçamentária por onde correrão as despesas: 
3.3.90.30.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. Nesta oportunidade, determino a publicação e 
divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 17 de agosto de 2022. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 


		2022-08-17T11:23:33-0300
	CLAUDIA MACHADO ALMEIDA BORGES TEIXEIRA:70366683691




