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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 88/2022, Processo Licitatório n° 144/2022, 
conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de maior 
percentual de desconto. Abertura das propostas: às 9h do dia 28/09/2022. 
Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para futura e 
eventual prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de micro-
ônibus, incluindo a aquisição de peças. 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) 2571-3026. A pregoeira, em 
14/09/2022.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Aviso de 
Retificação do Ato de Homologação do Pregão Eletrônico n° 52/2022. 
Processo Licitatório n° 73/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP), tipo 
menor preço. Objeto da licitação: Aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial – Vol. III “N a Z”. O objeto do presente ato é a retificação do 
Ato de Homologação do Pregão Eletrônico n° 52/2022, publicado no dia 24 
de agosto de 2022 neste Órgão Oficial, Ano 4, Edição número 527. Onde se lê: 
BH Farma Comércio Ltda, (...) item 65, no valor total de R$ 7.560,42 (sete 
mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), totalizando o 
valor de R$ 1.501.413,12 (um milhão, quinhentos e um mil, quatrocentos e 
treze reais e doze centavos). Leia-se: BH Farma Comércio Ltda, (...) item 65, 
no valor total de R$ 40.460,42 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta reais e 
quarenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 1.534.313,12 (um milhão, 
quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e treze reais e doze centavos). 
Onde se lê: O presente processo perfaz o valor de R$ 7.666.823,51 (sete 
milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e 
cinquenta e um centavos). Leia-se: O presente processo perfaz o valor de R$ 
7.699.723,51 (sete milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e vinte 
e três reais e cinquenta e um centavos). São Joaquim de Bicas/MG, 15 de 
setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 137/2021 (registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos antimicrobianos, 
antiparasitários e antifúngicos – “C a G”.). O presente Termo tem como 
objeto a alteração do item 10 do Processo Licitatório n° 137/2021, para 
remanejamento parcial da quantidade de saldo do Consórcio para o 
município de Florestal. Contratada:  Fresenius Kabi Brasil Ltda, com sede na 
Av. Brasil Norte, n° 1255, Bairro Cidade Jardim, Anápolis/GO. CEP: 
75.080-240, telefone (62) 3310-8200, e-mail licitação.br@fresinius-kabi.com, 
inscrita no CNPJ sob o n° 49.324.221/0020-77, Inscrição Estadual n° 
107.790.33-5. Os pagamentos referentes ao quantitativo remanejado serão de 
responsabilidade do município de Florestal. 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 quinto Termo 
Aditivo ao contrato de nº 32/2020, Processo Licitatório nº 26/2020, Pregão 
Eletrônico nº 17/2020 (Serviços de internet – link de principal). Objeto:  A 
supressão parcial no valor do Contrato. Em virtude do encerramento das 
atividades do Consórcio no centro de distribuição (LOG) localizado no 
Condomínio Valle dos Igarapés, Avenida Getúlio Vargas, n° 33, Bairro 
Fernão Dias em Igarapé/MG, fica suprimido do Contrato o valor de R$ 
5.923,80 (cinco mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta centavos). 
Considera-se suprimido o referido valor a partir do dia 04/08/2022. A 
supressão em questão está de acordo com art. 65, § 2°, II, da Lei n° 8.666/93. 
Empresa Contratada: BTT Telecomunicações S.A, inscrita no CNPJ sob o n.º 
39.565.567/0001-40. 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 à Ata de Registro de Preços de nº 39/2022, Processo Licitatório nº 
141/2021 (medicamentos tópicos e soluções). O objeto do presente Termo 
Aditivo é a alteração do endereço da contratada. Em virtude da alteração do 
Estatuto Social da empresa, o endereço da contratada passa a ser Avenida 
Manoel Monteiro de Araújo, nº 1.051, Lote A, Bairro: Parque São Domingos, 
São Paulo/SP. CEP: 05.113-020. Empresa contratada: Ophthalmos S.A, 
inscrita no CNPJ sob o nº 61.129.409/0001-05. Data da assinatura: 15 de 
setembro 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° 
87/2022. Ata de Registro de Preços n° 94/2022. Referência: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item nº 09 
(conjunto cirúrgico tamanho GG confeccionado em tecido 100% algodão, 
brim leve, acabamento em costura dupla, resistência a lavagem industrial, 
unissex, sendo a blusa em gola v, com um bolso superior e manga curta, calça 
com elástico e cordão para amarrar, dois bolsos dianteiros e dois traseiros, na

cor azul marinho com logotipo do Consórcio/município). Solicitante: Uniformes 
Dias Eireli. – CNPJ: 10.638.444/0001-00. Decisão. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 87/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Uniformes Dias 
Eireli; Considerando que as notas fiscais enviadas pelo fornecedor não 
correspondem ao descritivo do item cujo preço fora registrado; Considerando a 
ausência de comprovação do aumento de preços, nos termos informados pelo 
fornecedor; Considerando o Parecer Técnico n° 114/2022; Considerando que o 
percentual de aumento proposto pelo fornecedor é superior à média de mercado, 
conforme pesquisa realizada por este Consórcio; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico n° 246/2022; indefiro a solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro pleiteado pela empresa Uniformes Dias Eireli, referente ao 
item n° 09, constante na Ata de Registro de Preços n° 94/2022. São Joaquim de 
Bicas/MG, 15 de setembro 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: Dispensa de licitação n° 16/2022 – Processo n° 84/2022. Considerando 
o projeto básico, a supremacia do interesse público, as informações e as 
justificativas, o parecer jurídico, bem como os demais documentos contidos nos 
autos do processo em epígrafe, ratifico a dispensa de licitação para a prestação de 
serviços técnicos especializados, para o planejamento e operacionalização do 
concurso público de provas e títulos, para provimento de cargos efetivos do 
Consórcio ICISMEP. A prestação dos serviços será realizada pela Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), inscrita no CNPJ sob o n° 
18.720.938/0001-41. A dispensa de licitação em comento se fundamenta no art. 24, 
XIII, da Lei Federal nº 8.666/93, observando, ainda, para fins de revestimento de 
validade jurídica à contratação, o art. 26 dessa Lei. O valor total da prestação dos 
serviços será de R$ 99.618,91 (noventa e nove mil, seiscentos e dezoito reais e 
noventa e um centavos). A partir do 1.501° (milésimo quingentésimo primeiro) 
inscrito a contratante pagará à contratada o valor adicional equivalente a R$ 40,75 
(quarenta reais e setenta e cinco centavos), por candidato inscrito. Dotações 
orçamentárias por onde correrão as despesas: 
3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001,   3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005   e
3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. Nesta oportunidade, determino a 
publicação e divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 15 de setembro 
de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro 
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 23/2022, Processo Licitatório nº 
141/2021 (medicamentos tópicos e soluções). O objeto do presente termo aditivo é 
o reequilíbrio econômico-financeiro para o item nº 46 (Ipratropio 0,25 mg/ml – 
solução para inalação – 20 ml), constante na Ata de Registro de Preços nº 23/2022, 
conforme decisão de fl. 38, exarada nos autos do Processo Administrativo nº 
67/2022, na forma abaixo especificada:

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 25 de julho de 2022. Empresa contratada: Acácia Comércio 
de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.945.035/0001-91. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
Consórcio, 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 à Ata de Registro de Preços de nº 26/2022, Processo 
Licitatório nº 141/2021 (medicamentos tópicos e soluções). O objeto do presente 
Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item nº 14 (Dipirona 
500 mg/ml – solução oral – 10 ml), constante na Ata de Registro de Preços nº 
26/2022, conforme decisão de fl. 31 exarada nos autos do Processo Administrativo 
nº 71/2022, na forma abaixo especificada:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 21 de julho de 2022. Empresa Contratada: Centermedi 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.652.030/0003-32. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no Consórcio, 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) 98308-8642/271-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo Aditivo 
à Ata de Registro de Preços de nº 49/2022, Processo Licitatório nº 13/2022 
(aquisição de mobiliário de escritório em geral). O objeto do presente Termo 
Aditivo é o acréscimo do item 16 à Ata de Registro de Preços n° 49/2022, conforme 
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decisão exarada nos autos do Processo Administrativo n° 62/2022. Fica acrescido 
o item n° 16 ao rol de itens a serem fornecidos pela empresa Eflex Indústria e 
Comércio de Móveis Eireli:

Empresa Contratada: Eflex Indústria e Comércio de Móveis Eireli, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 13.099.169/0001-92. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Consórcio, 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 quinto 
Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 50/2021, Processo Licitatório nº 
69/2021 (medicamentos sujeitos a controle especial). O objeto do presente 
Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 40 (Diazepam 
10 mg), constante na Ata de Registro de Preços nº 50/2021, conforme decisão de 
fl. 40 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 58/2022, na forma abaixo 
especificada:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 15 de julho de 2022. Empresa Contratada: Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.945.035/0001-91. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no Consórcio, 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 terceiro Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 57/2021, Processo Licitatório nº 
88/2021 (medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos). O  objeto do 
presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item nº 42 
(Lidocaína, cloridrato 2% com vaso constritor), constante na Ata de Registro de 
Preços nº 57/2021, conforme decisão de fl. 44 exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 76/2022, na forma abaixo especificada:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 27 de julho de 2022. Empresa Contratada: Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.945.035/0001-91. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Consórcio, 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 à Ata de Registro de Preços de nº 58/2022, Processo Licitatório nº 
08/2022 (medicamentos antimicrobianos, antiparasitários e antifúngicos). 



“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 
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O objeto do presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro 
para item nº 13 (Amoxicilina 50 mg/ml – 60 ml – suspensão oral – 60 ml + 
copo dosador), constante na Ata de Registro de Preços nº 58/2022, conforme 
decisão de fl. 80 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 70/2022, na 
forma abaixo especificada:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 27 de julho de 2022. Empresa contratada: Prati 
Donaduzzi & Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 73.856.593/0001-66. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Consórcio, 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 à Ata de Registro de Preços de nº 71/2022, Processo Licitatório nº 
120/2021 (materiais médicos descartáveis). O objeto do presente Termo 
Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 51, constante na 
Ata de Registro de Preços nº 71/2022, conforme decisão de fl. 50 exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 73/2022, na forma abaixo especificada:  

O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 21 de julho de 2022. Empresa Contratada: 
DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda., inscrita no CNPJ sob 
o nº 20.235.404/0001-71. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no Consórcio, 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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