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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
quinto Termo Aditivo ao Contrato de nº 13/2020, Processo Licitatório nº 12/2020 
(Medicina do Trabalho).  O objeto do presente Termo Aditivo é o acréscimo de 
saldo de R$ 500,00 (quinhentos reais), correspondente a 1,3035% ao valor do 
Contrato, referente à inclusão do item Adendo PGR ou PCMSO.  Em decorrência 
do acréscimo o novo valor do Contrato passa a ser de R$ 40.860,00 (quarenta mil, 
oitocentos e sessenta reais). Empresa contratada: SST Segurança e Saúde no 
Trabalho Ltda – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.787.879/0001-99. Data da 
assinatura: 22 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 do 
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, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 91/2022, Processo Licitatório n° 140/2022, 
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 07/10/2022. Disputa: às 10h 
do mesmo dia. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
dietas enterais, suplementos e complementos nutricionais. 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 23/09/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 92/2022, Processo Licitatório n° 138/2022, 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 06/10/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial – “A a Z”. 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 23/09/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a suspensão da sessão 
do Pregão Eletrônico nº 88/2022, Processo Licitatório nº 144/2022, cujo 
objeto licitado é o registro de preços para futura e eventual prestação de 
serviço de manutenção preventiva e corretiva de micro-ônibus, incluindo a 
aquisição de peças, outrora agendada para o dia 28/09/2022. A motivação da 
suspensão é a necessidade de melhor adequação no que se 
refere ao Edital. Mais informações: (31) 98483-1905/2571-3026. A 
pregoeira, em 26/09/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do quinto Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 67/2021, Processo Licitatório nº 
89/2021 (Medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos). O objeto do 
presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 
05 (adenosina 3mg/ml – solução injetável – 2ml) constante na Ata de Registro 
de Preços nº 67/2021, conforme decisão de fl. 48, exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 59/2022, 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: Soma/
MG Produtos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 
12.927.876/0001-67. 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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