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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 21/2022. 
Ata de Registro de Preços n° 18/2022. Beneficiária do preço registrado: MMH 
Med Comércio de Produtos Hospitalares LTDA – ME. CNPJ: 21.484.336/0001-47. 
Objeto da Ata de Registro de Preços: Aquisição de materiais médicos descartáveis 
II, de “E a L”. Decisão: Considerando a decisão emitida no bojo do Processo 
Administrativo n° 21/2022, referente à aplicação de multa à empresa MMH Med 
Comércio de Produtos Hospitalares LTDA – ME, em decorrência do atraso 
injustificado na entrega dos materiais; Considerando a defesa apresentada pela 
empresa; Considerando que a manifestação da empresa justifica os fatos, porém 
carece de comprovação; Considerando que houve a entrega dos materiais por 
parte da empresa, porém fora do prazo estabelecido na Ata de Registro de Preços; 
Decido pela reforma da decisão publicada no Órgão Oficial do Consórcio em 15 
de junho de 2022, permanecendo apenas a multa diária relativa ao número de dias 
de atraso na entrega. A aplicação da multa em questão se encontra amparada no 
item 8.11.1 da Ata de Registro de Preços n° 18/2022. Nesta oportunidade, 
determino o encaminhamento dos autos ao setor contábil para cálculo do valor da 
multa, e posterior envio ao setor financeiro para execução, visto o exaurimento de 
recursos na via administrativa, no âmbito do Consórcio. São Joaquim de Bicas/
MG, 17 de agosto de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do terceiro Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 129/2021 (Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais médicos descartáveis ll, de “E a L”). O presente Termo 
tem como objeto o apostilamento para fins de alteração dos itens 12 e 30 da Ata de 
Registro de Preços n° 18/2022 para remanejamento parcial do saldo do Consórcio 
para o município de Mateus Leme/MG. 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 segundo Termo Aditivo ao 
Contrato de nº 22/2021, Processo Licitatório nº 96/2021. Objeto: O objeto do presente 
Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais doze 
meses, bem como reajuste de valor, com base no IPCA/IBGE de julho/2022, 
acumulado em 10,069240%, em doze meses. Empresa contratada: Bernardes e 
Advogados Associados, inscrita no CNPJ sob o nº 01.574.437/0001-00. Data da 
assinatura: 15 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. comunica a intenção de 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, 
higienização e desinfecção de veículos. O projeto básico contendo a descrição 
detalhada do serviço se encontra disponibilizado no site https://icismep.mg.gov.br/
compras-e-licitacoes. As propostas de preços serão recepcionadas até às 18h do dia 
24/08/2022 e poderão ser encaminhadas pelas empresas interessadas 
para o e-mail licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocoladas no respectivo setor 
situado 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) 
2571-3026. São Joaquim de Bicas/MG, 18 de agosto de 2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 257/2022. Processo Licitatório nº 99/2022, Pregão Eletrônico nº 67/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
manutenção em extintores de incêndio para atender às demandas do Consórcio 
ICISMEP. Empresa detentora dos preços registrados: Proteção Contra Incêndio Rival 
do Fogo 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 
32.920-000, 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 o empregado público Alfredo Davi Zanussi fica 
designado como fiscal da Ata de n°257/2022, decorrente do processo licitatório n° 
99/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual prestação de 
serviços de manutenção em extintores de incêndio para atender às demandas do 
Consórcio. 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.
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Sexta-feira, 19 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 do segundo Termo Aditivo à Ata 
de Registro de Preços de nº 65/2021, Processo Licitatório nº 94/2021 (aquisição de 
medicamentos sólidos orais). Objeto: O reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 
03 (ácido acetilsalicílico 100 mg), constante na Ata de Registro de Preços nº 65/2021, 
conforme decisão de fl. 36 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 49/2022. 
Em virtude do deferimento do pedido, o novo valor do item passa a ser de:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 08 de junho de 2022. Empresa contratada: Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 67.729.178/0002-20. 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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