
ÓRGÃO
OFICIAL

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

ÓRGÃO
OFICIAL

Presidente: Antônio Augusto Resende Maia
Jornalista Responsável: Cláudia Machado MG06093JP
Assessora de Comunicação: Cláudia Machado
Instituição de Cooperação Intermunicipal do         Médio Paraopeba - ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br
Rua Orquídeas, 489 - São Joaquim de Bicas/MG 

“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 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 

adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente ÓRGÃO 
OFICIAL”.  Para mais informações www.icismep.mg.gov.br

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA-ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 87/2022, Processo Licitatório n° 135/2022, 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 03/10/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos 
oftalmológicos, cardiológicos e cirúrgicos, incluindo a instalação, com devidos laudos 
de calibração, além do fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento. 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 20/09/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 89/2022, Processo Licitatório n° 
146/2022, conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o 
regime de menor preço por lote. Abertura das propostas: às 9h do dia 
03/10/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de telefonia e internet móvel, com 
fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato. Edital 
disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e no 
setor de Licitações na sede do Consórcio. Mais informações: (31) 
98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 20/09/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo n° 
93/2022. Ata de Registro de Preços n° 65/2022. Beneficiária do preço registrado: Carla 
de Oliveira Correa - ME – CNPJ: 08.583.229/0001-08. Referência: Cancelamento do 
preço registrado para o item n° 38 (campo cirúrgico para mesa auxiliar). Objeto da 
ata de registro de preços: Aquisição de materiais médicos descartáveis I – A a C. 
Decisão. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 93/2022; 
Considerando que restou constatado que o item ofertado pela beneficiária do preço 
registrado é divergente do item licitado; Considerando que o fornecedor declarou em 
sua proposta que o objeto ofertado atende integralmente as especificações 
constantes no Edital; Considerando que o item ofertado fora aprovado 
erroneamente pelo setor técnico competente, quando da tramitação do Processo 
Licitatório n° 120/2021; Considerando a impossibilidade de troca de marca; 
Considerando a ausência de manifestação de interesse dos licitantes remanescentes 
no Pregão Eletrônico n° 74/2021; Considerando o Parecer Jurídico n° 247/2022 
juntado aos autos do Processo Administrativo; decido pelo cancelamento do preço 
registrado para o item n° 38, constante na ata de registro de preços n° 65/2022. 
Considerando a ausência de diligência por parte da beneficiária do preço registrado, 
fica a empresa advertida de que a conduta reiterada poderá acarretar sanções mais 
gravosas. São Joaquim de Bicas/MG, 20 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 
Homologação. São Joaquim de Bicas/MG, 20 de setembro de 2022. Homologo 
o resultado da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
62/2022, Processo Licitatório n° 93/2022, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório, 
conforme discriminado no Edital.  Itens adjudicados aos fornecedores: 
Belclips Distribuidora Ltda EPP, Item 04, com valor total de R$ 90.784,50 
(noventa mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), Item 
08, com valor total de R$ 5.790,90 (cinco mil, setecentos e noventa reais e 
noventa centavos), Item 14, com valor total de R$ 347.200,00 (trezentos e 
quarenta e sete mil e duzentos reais), totalizando os valores arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 443.775,40 (quatrocentos e quarenta e três mil, 
setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos); Boing Comércio 
Atacadista de Materiais Ltda, Item 23, com valor total de R$ 12.189,00 (doze 
mil, cento e oitenta e nove reais), Item 28, com valor total de R$ 15.774,36 
(quinze mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), Item 
29, com valor total de R$ 15.731,64 (quinze mil, setecentos e trinta e um 
reais e sessenta e quatro centavos), Item 30, com valor total de R$ 15.279,52 
(quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
58.974,52 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta e dois centavos); Brasil Papers, Indústria, Comércio e Distribuição 
de Produtos e Equipamentos Diversos Eireli, Item 16, com valor total de R$ 
30.385,00 (trinta mil, trezentos e oitenta e cinco reais), Item 17, com valor 
total de R$ 28.985,00 (vinte e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe R$ 59.370,00 
(cinquenta e nove mil, trezentos e setenta reais); CCL Distribuidora Eireli, 
Item 12, com valor total de R$ 117.781,30 (cento e dezessete mil, setecentos 
e oitenta e um reais e trinta centavos), Item 25, com valor total de R$ 
64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 182.581,30 (cento e oitenta e 
dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos); Comercial 
Atitude Eireli, Item 03, com valor total de R$ 273.949,20 (duzentos e setenta 
e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), Item 07, 
com valor total de R$ 4.769,60 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove 
reais e sessenta centavos), Item 09, com valor total de R$ 105.742,00 (cento 
e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais), Item 11, com valor total de 
R$ 822.196,50 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e seis reais e 
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cinquenta centavos), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
1.206.657,30 (um milhão, duzentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta 
centavos); Comercial Roma Atacadista, Item 01, com valor total de R$ 25.327,00 (vinte e cinco 
mil, trezentos e vinte e sete reais), Item 02, com valor total de R$ 14.548,75 (quatorze mil, 
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), Item 05, com valor total de R$ 
7.455,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), Item 13, com valor total de R$ 
81.060,10 (oitenta e um mil, sessenta reais e dez centavos), Item 18, com valor total de R$ 
29.242,52 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 
Item 31, com valor total de R$ 7.239,00 (sete mil, duzentos e trinta e nove reais), Item 
32, com valor total de R$ 7.182,00 (sete mil, cento e oitenta e dois reais), Item 43, 
com valor total de R$ 16.758,00 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 188.812,37 (cento e 
oitenta e oito mil, oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos); Compakto – Distribuidora e 
Logística Ltda ME, Item 40, com valor total de R$ 62.450,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e 
cinquenta reais), Leila Aparecida Bonilha, Item 35, com valor total de R$ 18.245,00 (dezoito 
mil, duzentos e quarenta e cinco reais), Item 36, com valor total de R$ 17.155,00 (dezessete 
mil, cento e cinquenta e cinco reais), Item 37, com valor total de R$ 23.880,00 (vinte e três mil, 
oitocentos e oitenta reais), Item 38, com valor total de R$ 15.870,00 (quinze mil, oitocentos e 
setenta reais), Item 39, com valor total de R$ 30.880,00 (trinta mil, oitocentos e oitenta 
reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 106.030,00 (cento e seis 
mil e trinta reais); Pintando e Bordando Comércio Ltda, Item 06, com valor total de R$ 29.898,00 
(vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais), Item 20, com valor total de R$ 81.035,00 
(oitenta e um mil e trinta e cinco reais), Item 45, com valor total de R$ 29.965,00 (vinte e nove mil, 
novecentos e sessenta e cinco reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no 
importe de R$ 140.898,00 (cento e quarenta mil, oitocentos e noventa e oito reais); Polex 
Comercial Ltda, Item 59, com valor total de R$ 91.197,90 (noventa e um mil, cento e noventa e sete 
reais e noventa centavos), Prático Comércio Ltda, Item 33, com valor total de R$ 24.248,20 (vinte e 
quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), Item 34, com valor total de R$ 
42.460,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta reais), totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe R$ 66.708,20 (sessenta e seis mil, setecentos e oito reais e 
vinte centavos); RC Ramos Comércio Ltda, Item 21, com valor total de R$ 180.320,00 (cento e 
oitenta mil, trezentos e vinte reais), Item 22, com valor total de R$ 53.898,00 (cinquenta e três mil, 
oitocentos e noventa e oito reais), Item 42, com valor total de R$ 45.930,00 (quarenta e cinco mil, 
novecentos e trinta reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
280.148,00 (duzentos e oitenta mil, cento e quarenta e oito reais); SNC Distribuidora Ltda, Item 
24, com valor total de R$ 38.346,60 (trinta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais e 
sessenta centavos), Item 27, com valor total de R$ 27.072,50 (vinte e sete mil, setenta e dois 
reais e cinquenta centavos), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
65.419,10 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e dez centavos); Solução Em 
Negócios Ltda EPP, Item 15, com valor total de R$ 134.041,60 (cento e trinta e quatro mil, quarenta 
e um reais e sessenta centavos), Item 19, com valor total de R$ 11.007,50 (onze mil, sete reais 
e cinquenta centavos), Item 41, com valor total de R$ 13.991,84 (treze mil, novecentos e noventa e 
um reais e oitenta e quatro centavos), totalizando os valores arrematados pelo licitante no 
importe de R$ 159.040,94 (cento e cinquenta e nove mil, quarenta reais e noventa e quatro 
centavos). O presente processo perfaz o valor de R$ 3.112.063,03 (três milhões, cento e doze 
mil, sessenta e três reais e três centavos). Os itens 44 e 75 restaram fracassados. Os itens 10 e 26 
foram anulados. Os itens espelhos não acionados foram revogados, conforme cláusula 6.2.2 do 
Edital. 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 
277/2022. Processo Licitatório nº 89/2022, Pregão Eletrônico nº 59/2022. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de recarga de gases medicinais com fornecimento de 
cilindro em regime de comodato. Empresa detentora dos preços registrados: White 
Martins Gases Industriais 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 
Daniele Ferreira Faria fica designada como fiscal da Ata n° 277/2022, decorrente do 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. 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. Resolução nº 75, de 19 de setembro 
de 2022. Nomeia 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 Consorcio Público, nos termos de sua 
15ª Alteração Contratual; Resolve: Art. 1º - Fica nomeada Fabiana Alves Barbosa do cargo de 
Coordenador Técnico no Consórcio. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. São Joaquim de Bicas/MG, 19 de setembro de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, 
presidente ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA-ICISMEP, consórcio público. Resolução nº 76, de 20 de setembro 
de 2022. Cria a Comissão de Revisão de Óbito do Hospital ICISMEP 272 Joias, no 
âmbito do Consórcio ICISMEP. Elson da Silva Santos Junior, secretário executivo 
do Consórcio ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 e seguintes, da 
15ª Alteração Contratual; Resolve: Art. 1º - Criar  a Comissão de Revisão de Óbito do Hospital 

ICISMEP 272 Joias, no âmbito do Consórcio. Art. 2º - Ficam designados 
como membros permanentes: Tarcísio Versiani Azevedo Filho - Médico inscrito 
no CRM/MG sob o nº 31661; Raquel Rayane Damasio Dias – Enfermeira; Paula 
Cristina dos Santos – Administrativo nível superior. Art. 3º -Revogam-se as 
disposições em contrário. São Joaquim de Bicas/MG, 20 de setembro de 2022. 
Elson da Silva Santos Junior, secretário executivo do consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de Ratificação. 
Referências: Processo n° 137/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 13/2022 oriunda do 
Processo n° 103/2022, Chamamento Público n° 03/2022. Considerando o 
projeto básico, a supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, 
as documentações recepcionadas, os pareceres técnico e jurídico, bem como os 
demais documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a 
Inexigibilidade de Licitação para a prestação de serviços de exames 
anatomopatológicos e citopatológicos, destinados a atender os usuários da 
rede pública de saúde dos municípios consorciados, conforme Tabela de 
Serviços e Procedimentos em Saúde – TSPS. Empresa credenciada: Labo-Cito 
Exames Citológicos Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 20.969.747.0001-60. O Contrato 
terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos da Lei. Os valores a serem pagos ao prestador serão 
aqueles estabelecidos na Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde – TSPS, 
constante no Anexo I do Edital de Chamamento Público n° 03/2022. A 
Inexigibilidade de Licitação em comento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato. São 
Joaquim de Bicas/MG, 20 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. 
Referências: Processo n° 142/2022, Inexigibilidade de Licitação n° 14/2022 oriunda do 
Processo n° 103/2022, Chamamento Público n° 03/2022. Considerando o 
projeto básico, a supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, 
as documentações recepcionadas, os pareceres técnico e jurídico, bem como os 
demais documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, ratifico a 
Inexigibilidade de Licitação para a prestação de serviços de exames 
anatomopatológicos e citopatológicos, destinados a atender os usuários da 
rede pública de saúde dos municípios consorciados, conforme Tabela de 
Serviços e Procedimentos em Saúde – TSPS. Empresa credenciada:  Luminar 
Diagnósticos Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 42.777.847/0001-27. O Contrato 
terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado nos termos da Lei. Os valores a serem pagos ao prestador serão 
aqueles estabelecidos na Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde – TSPS, 
constante no Anexo I do Edital de Chamamento Público n° 03/2022. A 
Inexigibilidade de Licitação em comento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93. Nessa oportunidade, determino a publicação deste ato. São 
Joaquim de Bicas/MG, 20 de setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Informação sobre preços regionais da 
tabela de preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis), para fins de pagamento aos postos de combustíveis credenciados 
por intermédio do Chamamento Público n° 04/2022, Processo n° 117/2022, 
realizado pelo Consórcio ICISMEP. Conforme disposto no item 3.1 do Edital, fica 
concedido o reajuste semanal a ser aplicado a partir do dia 22/09/22, tendo como 
base o valor médio ao consumidor do município de Betim/MG, conforme 
divulgado pela ANP. São Joaquim de Bicas, 21/09/2022. Marcilene Rosa Souza Vaz de 
Resende, diretora de Administração e Gestão do Consórcio ICISMEP. 
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