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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
primeiro Termo de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 78/2022 
(Registro de preços para futura e eventual aquisição de dietas enterais, 
suplementos e complementos nutricionais). O presente termo tem como 
objeto o apostilamento para fins de alteração do item 19 da Ata de 
Registro de Preços n° 327/2022 para remanejamento parcial do saldo 
do Consórcio para o município de Pedro Leopoldo. Contratada: Eremix 
Indústria de Alimentos Especiais Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.325.797/0001-90. O pagamento referente ao quantitativo remanejado 
será de responsabilidade do município de Pedro Leopoldo. 
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 de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 69/2022 (registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos à controle 
especial I, de “A a E”). O presente termo tem como objeto o apostilamento para 
fins de alteração dos itens 02, 04, 10, 12, 17, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 33, 39 e 54 das 
atas de registro de preços n° 309/2022, 310/2022, 312/2022, 314/2022, 317/2022, 
319/2022 e 322/2022 para remanejamento do saldo do Consórcio para o 
município de Florestal. Contratadas: BH Farma Comércio Ltda, com sede na Rua 
Simão Tamm, n° 257, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, CEP: 31130- 
250, Fone (31) 2122-9400, e-mail licitacao@bhfarma.com.br, inscrita no CNPJ 
sob o n° 42.799.163/0001-26. Biohosp Produtos Hospitalares S.A., com sede na 
Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, n° 1080, Bairro Cinco, Contagem/-MG, 
CEP: 32.010-010, Fone (31) 3071-0667 e-mails luisa.magalhaes@biohosp.com.br e 
resultados@biohosp.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 18.269.125/0001-87. 
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda, com filial na Rua Paulo Costa, n° 140, 
Bairro Distrito Industrial Jardim Piemont Sul, Betim/MG, CEP: 32.669-712, Fone 
(19) 35225800, e-mail contratos@rioclarense.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 
67.729.178/0002-20. Destra Distribuidora De Medicamentos Ltda, com sede na 
Rua Bahia, n° 69, Sala 004- setor B, Bairro Presidente Kennedy, Francisco Beltrão/
PR, CEP: 85.605-270, Fone (46) 2601-1345, e-mail 
comercial01.destra@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n° 41.511.821/0001-70. 
MED Center Comercial Ltda, com sede na Rodovia Juscelino Kubitschek de 
Oliveira – BR 459, KM 99, no 0, Bairro Jardim Santa Edwiges/Ribeirão das 
Mortes, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.552-484, Fone (35) 3449-1950, e-mail 
vendas@medcentercomercial.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.874.929/0001-40. Multifarma Comércio e Representações Ltda, com sede na 
Rua 03, no  283, Bairro Parque Norte, Vespasiano/MG, CEP: 33.200-000, Fone 
(31) 2522-8170, e-mail licitacao2@multifarma.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.681.325/0001-57. União Quimica Farmaceutica Nacional S.A., com filial na 
Rodovia Fernão Dias – BR 381, s/n, Parte 02 - km 862, n° 50, Bairro Distrito 
Industrial, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.556-830, Fone (11) 5586-2134, e-mail 
licitacoes@uniaoquimica.com.br, inscrita no CNPJ sob o n° 60.665.981/0009-75. 
O pagamento referente ao quantitativo remanejado será 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, comunica a intenção de aquisição 
de hipromelose 20MG/ML, solução viscoeslástica oftálmica estéril, 1,5ML. As 
propostas de preços serão recepcionadas até às 18 horas do dia 27/09/2022, e 
poderão ser encaminhadas pelas empresas interessadas para o e-mail 
licitacao@icismep.mg.gov.br ou protocoladas no setor de Licitações, situado 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 (31) 98483-1905/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Autorização da autoridade 
competente. Processo n° 130/2022 - Dispensa de Licitação n° 29/2022. 
Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse público, as informações 
e as justificativas, os pareceres técnico e jurídico, e os demais documentos 
contidos nos autos do processo em epígrafe, autorizo a dispensa de licitação para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, 
higienização e desinfecção de veículos. A prestação dos serviços será realizada 
pela empresa Evaldo Cardoso de Almeida 05996572605. O prazo de vigência do 
Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei. A Dispensa de Licitação em comento 
se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II c/c art. 75, § 2° da referida 
Lei. O valor total da prestação dos serviços é de R$ 51.540,00 (cinquenta e um mil, 
quinhentos e quarenta reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão 
por conta da dotação orçamentária 3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. São 
Joaquim de Bicas/MG, 22 de setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

Ano 4 - Número 539

Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de Homologação. 
São Joaquim de Bicas/MG, 22 de setembro de 2022. Homologo o resultado da 
presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 65/2022, Processo 
Licitatório n° 97/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos e colírios, conforme discriminado 
no Edital. Itens adjudicados aos fornecedores: Dimebrás Comercial Hospitalar 
Ltda, Item 05, com valor total de R$ 11.115,00 (onze mil, cento e quinze reais), 
Item 10, com valor total de R$ 197.524,00 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e 
vinte e quatro reais), Item 12, com valor total de R$ 136.620,00 (cento e trinta e 
seis mil, seiscentos e vinte reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante 
no importe de R$ 345.259,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta 
e nove reais); Equipar Médico e Hospitalar Ltda, Item 07, com valor total de R$ 
21.505,50 (vinte e um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), Item 
16, com valor total de R$ 251.990,00 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e 
noventa reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R
$ 273.495,50 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco 
reais e cinquenta centavos); Fresenius Kabi Brasil Ltda, Item 14, com valor total de 
R$ 138.750,00 (cento e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais); Stock Med 
Produtos Médico-Hospitalares Ltda, Item 06, com valor total de R$ 117.465,60 
(cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), 
Item 08, com valor total de R$ 9.077,10 (nove mil, setenta e sete reais e dez 
centavos), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 
126.542,70 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta 
centavos). O presente processo perfaz o valor de R$ 884.047,20 (oitocentos e 
oitenta e quatro mil, quarenta e sete reais e vinte centavos). O item 15 restou 
deserto. Os itens 01, 02, 03, 04, 09, 11, 13, 17, 18 e 19 restaram fracassados. 
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, 22 de setembro de 2022. Homologo o resultado da 
presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 76/2022, Processo 
Licitatório n° 118/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos manipulados, conforme discriminado no Edital. 
Itens adjudicados aos fornecedores: Citopharma Manipulação de 
Medicamentos Especiais Ltda, Item 01, com valor total de R$ 109.310,00 
(cento e nove mil, trezentos e dez reais), Item 03, com valor total de R$ 
1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais), totalizando os valores arrematados 
pelo licitante no importe de R$ 110.450,00 (cento e dez mil, quatrocentos e 
cinquenta reais); Pharmativa Ltda – EPP, Item 02, com valor total de R$ 3.718,00 
(três mil, setecentos e dezoito reais), Item 04, com valor total de R$ 1.999,80 (um 
mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), Item 05, com valor 
total de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), totalizando os valores 
arrematados pelo licitante no importe de R$ 7.235,80 (sete mil, duzentos e trinta e 
cinco reais e oitenta centavos). O presente processo perfaz o valor de R$ 
117.685,80 (cento e dezessete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta 
centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público e Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) CNPJ nº 18.720.938/0001-41, celebram o 
contrato nº 41/2022. Processo nº 84/2022, Dispensa de Licitação nº 16/2022. Objeto: 
Prestação de serviços técnicos especializados, pela Contratada, para o planejamento 
e operacionalização do Concurso Público de provas e títulos para provimento de 
cargos efetivos do Consórcio ICISMEP (contratante), constituída de 01 (uma) prova 
objetiva, a ser aplicada em dia e horário definido entre as partes, além da etapa de 
títulos, que será realizada conforme o cargo a ser ocupado. Vigência: 12 meses, a 
contar de 20/09/2022. Valor total: R$ 99.618,91 (noventa e nove mil, seiscentos e 
dezoito reais, noventa e um centavos). Dotações Orçamentárias 
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;  
3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0003. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP e Jaime Arturo Ramirez 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, no 
Município de 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 
a empregada pública Alice Coutinho Chaves, fica designada como fiscal do Contrato 
n° 41/2022, decorrente do Processo n° 84/2022, cujo objeto é a prestação de serviços 
técnicos especializados, pela Contratada, para o planejamento e operacionalização 
do Concurso Público de provas e títulos para provimento de cargos efetivos do 
Consórcio ICISMEP (contratante) constituída de 01 (uma) prova objetiva, a ser 
aplicada em dia e horário definido entre as partes, além da etapa de títulos, que será 
realizada conforme o cargo a ser ocupado. A responsabilidade do 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 
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