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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução nº 90, de 04 de novembro
de 2022. Exoneração no cargo de chefe no consórcio público Instituição de
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. Antônio
Augusto Resende Maia, presidente do Consórcio, 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
exonerada Gleisiele Irlaine Henriques de Rezende do cargo de chefe no
Consórcio Público denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal do
Médio Paraopeba – ICISMEP. Art. 2º Os efeitos desta Resolução
prevalecem a partir da sua data de assinatura. São Joaquim de Bicas/
MG, 04 de novembro de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, presidente
ICISMEP.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução nº 91, de 04 de novembro
de 2022. Nomeação no cargo de coordenador no consórcio
público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba
– ICISMEP. Antônio Augusto Resende Maia, presidente do Consórcio, 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 Gleisiele Irlaine Henriques de
Rezende no cargo de coordenador do Consórcio Público denominado
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP.
Art. 2º Os efeitos desta Resolução prevalecem a partir da sua data de assinatura.
São Joaquim de Bicas/MG, 04 de novembro de 2022. Antônio Augusto Resende
Maia, presidente ICISMEP.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução nº 95/2022. Abre crédito
suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 nas dotações do consórcio ICISMEP.
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público denominado
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP,
com base legal nos artigos 7 e 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, e pelas
resoluções n° 63, de 28 de julho de 2021 e n° 102 de 01 de dezembro de 2021,
resolve: Art.1° - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de 6.000.000,00 (seis
milhões de reais) às seguintes dotações do consórcio ICISMEP: Orgão 01 ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA. Unidade 02 - ICISMEP SAÚDE. Sub-Unidade 01 Serviços Ambulatoriais
1.02.01.10.302.0003.2.0002-112
3.3.90.39.00
ATENDIMENTO
AMBULATORIAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 5.200.000,00
Total da Sub-Unidade 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 5.200.000,00
Sub-Unidade 02 - Serviços Cirúrgicos 1.02.02.10.302.0003.2.0003-112 3.3.90.39.00 ATENDIMENTO CIRURGICO - - - - - - - - - - - - - R$ 800.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 800.000,00
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 6.000.000,00
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Total Geral Acrescido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como
fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento vigente na
forma do parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964:
Orgão 01 - ICISMEP - INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA. Unidade 02 - ICISMEP
SAÚDE.
Sub-Unidade 06 - Gestão de Unidade de Saúde
1.02.06.10.302.0003.2.0013-112 - 3.3.90.39.00 GESTÃO DE UNIDADE DE
SAÚDE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Total da Sub-Unidade 06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R$ 6.000.000,00
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 6.000.000,00
Art. 3° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. São Joaquim
de Bicas/ MG, 03 de novembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor
geral do Consórcio ICISMEP.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços
nº 443/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022.
Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de itens
odontológicos – Volume III – “P a V”. Empresa detentora dos preços
registrados: Bio Logica Distribuidora Eireli; Vigência do instrumento: 12
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio
ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações,
telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços
nº 444/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022.
Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de itens
odontológicos – Volume III – “P a V”. Empresa detentora dos preços
registrados: Dental BH Brasil Comercio de Produtos Odonto-MedicoHospitalar Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio
da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se
disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
445/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022. Objeto: o
registro de preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume
III – “P a V”. Empresa detentora dos preços registrados: Diprom – Distribuidora de
Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - EPP; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontrase disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
446/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022. Objeto: o
registro de preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume
III – “P a V”. Empresa detentora dos preços registrados Duarte Dental Eireli - ME;

Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia
Amaral, diretor geral do consórcio
ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se
disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
447/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022. Objeto: o
registro de preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume III
– “P a V”. Empresa detentora dos preços registrados: Edilson Aparecido da Silva;
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral,
diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio.
Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
448/2022. Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022. Objeto: o
registro de preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume III
– “P a V”. Empresa detentora dos preços registrados: F V P Coelho; Vigência do
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do
consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone
(31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 449/2022.
Processo Licitatório nº 110/2022, Pregão Eletrônico nº 72/2022. Objeto: o registro de
preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume III – “P a V”.
Empresa detentora dos preços registrados: Mega Dental Importação, Exportação e
Comércio de Produtos Odontológicos Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontrase disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 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 que a
empregada pública Daniele Ferreira Faria fica designada como fiscal das Atas n°
443/2022 a nº 449/2022, decorrente do processo licitatório n° 110/2022, cujo objeto é o
registro de preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – Volume III
– “P a V”. A responsabilidade do 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.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº
105/2022, Processo Licitatório n° 163/2022, 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
17/11/2022, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de
locação de equipamentos médico-hospitalares para efetivação da oxigenoterapia
domiciliar, incluindo instalação, manutenção preventiva, corretiva e a emissão dos
devidos laudos de calibração, além do fornecimento de acessórios para o funcionamento
individual
de
cada
equipamento.
Edital
disponível
em
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e na sede do
Consórcio. Mais informações: (31) 98483.1905. A pregoeira, em 03/11/2022.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 464/2022.
Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa detentora
dos preços registrados: Deltronix Equipamento 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 encontrase disponível na sede do Consórcio ICISMEP. Mais informações: (31) 98483-1905/
(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 465/2022.
Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa detentora
dos preços registrados: Endogerais Equipamentos Médicos Ltda., Vigência do
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do
consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio ICISMEP. Mais informações:
(31) 98483-1905/(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 466/2022.
Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa detentora
dos preços registrados: Fato Importadora e Exportadora de Instrumentos Cirúrgicos
Ltda., Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral,
diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio
ICISMEP. Mais informações: (31) 98483-1905/(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 467/2022.
Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa detentora
dos preços registrados: Medical Cirúrgica Ltda-EPP, Vigência do instrumento: 12
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e
o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento
encontra-se disponível na sede do Consórcio ICISMEP. Mais informações: (31)
98483-1905/(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 468/2022.
Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022. Objeto: Registrode
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa detentora

dos preços registrados: MF Medical Comércio e Manutenção de Materiais
Cirúrgicos Eireli, Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se
disponível na sede do Consórcio ICISMEP. Mais informações: (31) 98483-1905/
(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
469/2022. Processo Licitatório nº 123/2022, Pregão Eletrônico nº 79/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumentais
cirúrgicos. Empresa detentora dos preços registrados: Priorittá Produtos
Hospitalares Eireli, Vigência do instrumento: 12 meses. ignatários: Eustáquio da
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se
disponível na sede do Consórcio ICISMEP. Mais informações: (31) 98483-1905/
(31)2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 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 das Atas n° 464/2022 a nº 469/2022, decorrente do
processo licitatório n° 123/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e
eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. A responsabilidade do 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.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
421/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda; Vigência do instrumento: 12
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio
ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações,
telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
422/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
Acácia Comércio de Medicamentos Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e
o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento
encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31)
2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
423/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
BH Farma Comércio Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento
encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31)
2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
424/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
Biohosp Produtos Hospitalares S.A; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e
o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento
encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31)
2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
425/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
Centermedi-Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; Vigência do instrumento:
12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio
ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações,
telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
426/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos
sólidos orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados:
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e
o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento
encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31)
2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
427/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos
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orais – volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Conta
distribuidora de Medicamentos Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
428/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Destra Distribuidora
de Medicamentos Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora
dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
429/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Dimaster Comércio
de Produtos Hospitalares Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
430/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Distribuidora de
Medicamentos Backes Eireli; Vigência do instruem nto: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
431/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Hospvida Ltda Epp; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral,
diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio.
Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
432/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Inovamed
Hospitalar Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
433/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Ligia Maria
Carneiro - ME; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
434/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Med Center
Comercial Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
435/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Multifarma
Comércio e Representações Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
436/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Pontes e Guedes
Distribuidora de Medicamentos Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 437/2022.
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Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais – volume I - de
“A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Prati, Donaduzzi & Cia Ltda;
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor
geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A
íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais
informações, telefone (31) 2571-3026.

Ferreira Faria fica designada como fiscal das Atas n° 452/2022 e nº 459/2022,
decorrente do processo licitatório n° 113/2022, cujo objeto é o registro de preços
para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e outros materiais
de consumo. A responsabilidade do 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.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
438/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Proativa Hospitalar
Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral,
diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio.
Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 113/2022. Ata de
Registro de Preços n° 61/2021. Referência: Solicitação de cancelamento do preço
registrado para o item n° 52 (Mirtazapina 30 mg). Solicitante: BH Farma
Comércio Ltda– CNPJ: 42.799.163/0001-26. Decisão. Considerando a abertura do
Processo Administrativo n° 113/2022, visando o cancelamento de preço registrado
pleiteado pela empresa BH Farma Comércio Ltda.; Considerando a impossibilidade
de troca de marca do medicamento; Considerando a ausência de interesse
pelas licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico n° 47/2021 em assumir o
item nas mesmas condições de preço do licitante vencedor; Considerando o
Parecer
Técnico
n°
139/2022
juntado
aos
autos; Considerando a
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 305/2022; Decido pela liberação do
fornecedor em relação ao compromisso assumido referente ao item n° 52
(Mirtazapina 30 mg), constante na ata de registro de preços n° 61/2021. A
presente liberação não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período
anterior ao dia 17 de outubro de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 01 de outubro de
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
439/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Sameh Soluções
Hospitalares Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora
dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
440/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Top Norte Comércio
de Materiais Médico Hospitalar; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na
sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 441/2022.
Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais – volume I - de
“A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Três Pharma Distribuidora e
serviços Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia
Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio.
Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº
442/2022. Processo Licitatório nº 95/2022, Pregão Eletrônico nº 63/2022. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais –
volume I - de “A a B”. Empresa detentora dos preços registrados: Werbran
Distribuidora de Medicamentos Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários:
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP e o representante da
detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na
sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 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 que a empregada pública Daniele Ferreira Faria fica designada como fiscal das
Atas n° 421/2022 a nº 442/2022, decorrente do processo licitatório n° 95/2022, cujo
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos
orais – volume I - de “A a B”. A responsabilidade do 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.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 452/2022. Processo Licitatório nº 113/2022, Pregão Eletrônico nº
73/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais de limpeza e outros materiais de consumo. Empresa detentora dos
preços registrados: Comercial Vener Ltda EPP; Vigência do instrumento: 12
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral diretor geral do
consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A
íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais
informações, telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de
Preços nº 459/2022. Processo Licitatório nº 113/2022, Pregão Eletrônico nº
73/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais de limpeza e outros materiais de consumo. Empresa detentora dos
preços registrados: MBM Store Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio
ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações,
telefone (31) 2571-3026.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 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 que a empregada pública Daniele

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro termo de apostilamento
ao Processo Licitatório nº 97/2022 (Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos e colírios). O presente termo tem
como objeto o apostilamento para fins de alteração dos itens 06, 07, 08, 10 e 14 das
atas de registro de preços n° 368/2022, 369/2022, 370/2022 e 371/2022 para
remanejamento parcial da quantidade de saldo do Consórcio Icismep para o
município de Florestal. Contratadas: Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda, inscrita
no CNPJ sob o n° 56.081.482/0001-06, Equipar Médico E Hospitalar Ltda,
inscrita no CNPJ sob o n° 25.725.813/0001-70, Fresenius Kabi Brasil Ltda,
inscrita no CNPJ sob o n° 49.324.221/0016-90, Stock Medprodutos MédicoHospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 06.106.005/0001-80. O pagamento
referente aos quantitativos remanejados serão de responsabilidade do município
de Florestal. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do
consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do
instrumento encontra-se disponível no setor de Controle de Contratos da
ICISMEP, com endereço 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. Outras informações, telefone (31) 98308-8642.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Homologo o resultado
do Processo Licitatório n° 140/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 91/2022,
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é o registro de preços para futura
e eventual aquisição de dietas enterais, suplementos e complementos nutricionais,
conforme discriminado no Edital. Consulta aos itens adjudicados e aos
fornecedores vencedores disponível em file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/
Downloads/Adjudicacao_204326.pdf. Os itens 02 e 06 restaram fracassados. O
valor total dos itens adjudicados é de R$ 169.195,30 (cento e sessenta e nove mil,
cento e noventa e cinco reais e trinta centavos). O termo de homologação na
íntegra encontra-se disponível em file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/
Downloads/Homologacao_204326.pdf. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor
geral do Consórcio ICISMEP, São Joaquim de Bicas/MG, 04 de novembro de
2022.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Homologo o resultado
do Processo Licitatório n° 115/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 75/2022,
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é o registro de preços para futura
e eventual aquisição de materiais médicos permanentes, conforme discriminado no
Edital. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em
file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/Downloads/Adjudicacao_198857%20(1).pdf.
O item 15 restou deserto. Os itens 18, 23, 32, 35 e 37 retaram fracassados. Os
itens espelhos não acionados foram revogados, conforme previsto no subitem
6.2.2 do Edital. O valor total dos itens adjudicados é de R$ 708.094,52 (setecentos
e oito mil, noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O termo de
homologação na íntegra encontra-se disponível em file:///C:/Users/Secretaria%
20Executiva/Downloads/Homologacao_198857.pdf. Eustáquio da Abadia Amaral,
diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 04 de novembro de
2022.
CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Homologo o resultado
do Processo Licitatório n° 98/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 66/2022,
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de medicamentos
sólidos orais – Vol. V – “P a V”. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores
vencedores disponível em file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/Downloads/
Adjudicacao_195600.pdf. Os itens 01, 02, 61 e 62 foram cancelados, conforme
parecer técnico inserido nos autos do processo. Os itens 31 e 77 restaram desertos.
Os itens 05, 06, 08, 09, 16, 17, 19, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 48, 49, 53, 56, 59, 60, 65,
70, 74, 79, 80, 86, 88 e 89 restaram fracassados. Os itens espelhos não acionados foram
revogados, conforme disposto no subitem 6.2.2 do Edital. O valor total dos itens
adjudicados é de R$ 7.778.806,14 (sete milhões, setecentos e setenta e oito mil,
oitocentos e seis reais e quatorze centavos). O termo de homologação na íntegra
encontra-se disponível em file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/Downloads/
Homologacao_195600.pdf. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do
Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 03 de novembro de 2022.
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