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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata da Assembleia de 29/11/2022- 
O consórcio público denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba–ICISMEP realizou a sua Assembleia Geral Ordinária em 29 de 
novembro de 2022, no Hotel Fazenda Vale Amanhecer Ltda., situado à rua Teófilo 
Otoni, nº 91, bairro Fernão Dias, Igarapé/MG. Presentes prefeitos municipais e/ou 
seus representantes, dos municípios consorciados, que deliberaram e aprovaram 
por unanimidade os seguintes tópicos da Pauta: 1) Aprovação do Orçamento do 
Consórcio ICISMEP para 2023; 2) Informação sobre a prestação de Serviço Service; 
3) O que é o FarmaCIS (medicamentos Básicos); 4) Proposta de equacionamento da 
frota de ônibus/SUS; 5) Apresentação de útil sistema/aplicativo à Saúde Municipal; 
6) Informes Gerais. Dentro desse tópico, a Dra. Juliana Almeida Picinin, da 
presidência do TJMG, apresentou o Projeto Renascer voltado à assistência de 
egresso do sistema prisional. E, também, foram aprovados o ingresso ao Consórcio 
dos municípios: Bela Vista de Minas, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Paraopeba, 
Sabinópolis, São Domingos da Prata e Sete Lagoas. A íntegra da Ata da Assembleia 
Geral Ordinária está disponível no endereço do Consórcio ICISMEP na internet: 
www.icismep.mg.gov.br.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 123/2022. Ata de 
Registro de Preços n° 248/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado para o item nº 18 (hidrocortisona 500mg – pó 
liofilizado para solução injetável). Solicitante: Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda– CNPJ: 67.729.178/0001-49. Decisão. Considerando a abertura do processo 
administrativo n° 123/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Comercial Cirúrgica 
Rioclarense Ltda.. Considerando que o valor proposto pelo fornecedor para o item 
n° 18 se encontra de acordo com a média de preços obtida em pesquisa de mercado 
realizada pelo Consórcio ICISMEP; Considerando o Parecer Técnico n° 151/2022 
juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico 
nº 328/2022; Considerando o Parecer Contábil inserido aos autos; Defiro 
a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela empresa 
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., referente ao item n° 18, constante na Ata de 
Registro de Preços n° 248/2022. Referido reequilíbrio não abrange as 
autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 08 de 
novembro de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 13 de dezembro de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 127/2022. Ata de 
Registro de Preços n° 448/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico 
financeiro para o item n° 30 (solução aquosa de clorexidina A 2% – frasco 100 ml). 
Solicitante: FVP Coelho (Mundo Hospitalar) - CNPJ: 26.294.192/0001-80. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 127/2022, visando o 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado pleiteado pela 
VFP Coelho; Considerando a ausência de interesse pelas licitantes remanescentes 
no pregão eletrônico n° 72/2022 em assumir o item nas mesmas condições de preço 
do licitante vencedor; Considerando o relatório do setor de referência técnica (fl. 
22), juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no parecer 
jurídico n° 335/2022; Decido pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço do item 30 (solução aquosa de clorexidina A 2% – 
frasco 100 ml), constante na Ata de Registro de Preços n° 448/2022 e determino o 
cumprimento do acordado na referida Ata, sob pena de aplicação das sanções 
cabíveis. São Joaquim de Bicas/MG, 13 de dezembro de 2022. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 128/2022. Ata de 
Registro de Preços n° 20/2022. Referência: Solicitação de cancelamento do preço 
registrado para o item n° 27 (Nitrofurantoína 100mg - comprimido). Solicitante: 
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda– CNPJ: 06.652.030/0003-32. 
Decisão. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 128/2022, visando 
o cancelamento de preço registrado pleiteado pela empresa Centermedi 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; Considerando a impossibilidade de troca 
de marca do medicamento; Considerando a ausência de interesse pelas licitantes 
remanescentes no Pregão Eletrônico n° 97/2021 em assumir o item nas mesmas 
condições de preço do licitante vencedor; Considerando o Parecer Técnico n° 
155/2022 juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 334/2022; Decido pela liberação do fornecedor em relação ao 
compromisso assumido referente ao item o item n° 27 (Nitrofurantoína 100 mg), 
constante na ata de registro de preços n° 20/2022. A presente liberação não abrange 
as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 30 de 
novembro de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 13 de dezembro de 2022. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Portaria nº 05, de 07 de dezembro de 2022. 
Designa empregados para assinar, digitalmente, em nome da instituição as 
publicações e divulgações disponibilizadas no Órgão Oficial do Consórcio 
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. O 
Presidente do Consórcio Público ICISMEP, no uso de suas atribuições conferidas 
pelos artigos 14 da 15ª Alteração Contratual, conforme previsão do art. 6º da 
Resolução 47/2019; RESOLVE: Art. 1º - Designar a empregada pública Carolina 
Morais Gonçalves de Alencar – OAB/MG: 167.340, para proceder com a assinatura 
digital da publicação e divulgações disponibilizadas no Órgão Oficial do Consórcio 
ICISMEP. Art. 2º - Fica designada a empregada pública Fabiana Alves Barbosa – 
OAB/MG: 146.598, para realizar a assinatura digital das publicações e divulgações 
disponibilizadas no Órgão Oficial nos impedimentos da empregada designada no 
Art. 1º desta Portaria. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. São Joaquim de 
Bicas/MG,07 de dezembro de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, presidente do 
Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, Consórcio Público. Extrato do 
Vigésimo Quinto Termo Aditivo à 15ª Alteração de contrato do Consórcio. O 

objeto desse Termo Aditivo é o ingresso do município de João Monlevade no 
Consórcio ICISMEP. Signatários: Antônio Augusto Resende Maia, presidente 
do Consórcio ICISMEP, e, Laércio José Ribeiro, prefeito de João 
Monlevade. Data de assinatura: 03 de novembro de 2022. A íntegra do 
instrumento jurídico encontra-se disponível na Secretaria Executiva do 
Consórcio ICISMEP, à Rua Orquídeas, n° 489, Bairro Flor de Minas, São 
Joaquim de Bicas/MG.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
616/2022. Processo Licitatório nº 160/2022, Pregão Eletrônico nº 102/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochila, colete, 
prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro clínico, calculadora e caderno, 
para os agentes de saúde e endemias dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: 3R Mercantil 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 
617/2022. Processo Licitatório nº 160/2022, Pregão Eletrônico nº 102/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochila, colete, 
prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro clínico, calculadora e caderno, 
para os agentes de saúde e endemias dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: Líder Confecções Comércio 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 
618/2022. Processo Licitatório nº 160/2022, Pregão Eletrônico nº 102/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochila, colete, 
prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro clínico, calculadora e caderno, 
para os agentes de saúde e endemias dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: Malta Indústria e Comércio de Produtos 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 
619/2022. Processo Licitatório nº 160/2022, Pregão Eletrônico nº 102/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochila, colete, 
prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro clínico, calculadora e caderno, 
para os agentes de saúde e endemias dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: Ramos Eletrodomésticos Ltda 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 
620/2022. Processo Licitatório nº 160/2022, Pregão Eletrônico nº 102/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de mochila, colete, 
prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro clínico, calculadora e caderno, 
para os agentes de saúde e endemias dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: Staff Medical 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. 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 nº 616/2022 a n° 620/2022, decorrente do processo licitatório 
n° 160/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de mochila, colete, prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro 
clínico, calculadora e caderno, para os agentes de saúde e endemias dos 
municípios consorciados. 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 
622/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. 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 
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 
623/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Agil
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 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 
624/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Ativa 
Médico Cirúrgica 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 
625/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Atons do 
Brasil Distribuidora 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 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 
626/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. 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 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 
627/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: CB 
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos 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 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 
628/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: CM 
Hospitalar 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 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 
629/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: CMH – 
Central de Medicamentos Hospitalares – 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 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 
630/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Costa 
Camargo 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 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 
631/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Hospvida 
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 
632/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a 
controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: Inovamed  



“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 
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

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 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 633/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 
92/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos 
preços registrados: MCW Produtos Médicos e 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 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 634/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 
92/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. 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 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 635/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 
92/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. 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 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 636/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 
92/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. 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 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 637/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 
92/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos 
preços registrados: Proline Material 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 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 
638/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sujeitos a controle especial - “A a Z”. 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 
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 
639/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sujeitos a controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: 
Soma/MG Produtos Hospitalares 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 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 
640/2022. Processo Licitatório nº 138/2022, Pregão Eletrônico nº 92/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sujeitos a controle especial - “A a Z”. Empresa detentora dos preços registrados: 
União Química Farmaceutica Nacional 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 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° 622/2022 a nº 640/2022, decorrente do processo licitatório 
nº 138/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial - “A a Z”. 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 do Primeiro Termo Aditivo ao 
contrato de nº 03/2022, Processo Licitatório nº 02/2022. Objeto: prorrogação 
do prazo contratual por um período de 12 (doze) meses, com vigência a contar do 
dia 24/01/2023 e término em 23/01/2024. Empresa Contratada: PH 
Desentupidora Ltda-ME, inscrita no CNPJ de nº 18.053.816/0001-49. 
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 Contrato do Consórcio 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 Gestão de Contratos e Atas 
de Registro de Preços. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio Público, denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal 
do Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas, designa o funcionário a seguir mencionado para o exercício da gestão 
do contrato, celebrado por este Consórcio e administrado pela Secretaria 
Executiva, 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.

Responsabilidade do exercício da gestão supramencionada aplicar-se-á a partir 
desta data, ressalvados os casos não alterados por este termo, em que são mantidas 
as responsabilidades e gestão anteriormente estabelecidas, agora também 
ratificadas por este termo.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Primeiro Termo Aditivo à 
Ata de Registro de Preços de nº 337/2022, Processo Licitatório nº 72/2022 
(Aquisição de medicamentos sujeitos à controle especial – vol.II “F a M”). O 
objeto do presente termo aditivo é o o reequilíbrio econômico-financeiro para item 
n° 23 (imipramina 25 mg – comprimido/ cápsula/ drágea), constante na Ata de 
Registro de Preços nº 337/2022, conforme decisão de fl. 31 exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 124/2022, na forma abaixo especificada:

Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 08 de novembro 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 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. Extrato do Terceiro Termo Aditivo à 
Ata de Registro de Preços de nº15/2022, Processo Licitatório nº 137/2021 
(aquisição de medicamentos antimicrobianos, antiparasitários e antifúngicos 
– “C a G”). O objeto do presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-
financeiro para item n° 01 (cefalexina – 500 mg), constante na Ata de Registro 
de Preços nº 15/2022, conforme decisão de fl. 41 exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 122/2022, na forma abaixo especificada:

Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 08 de novembro de 2022. Empresa Contratada: Comercial 
Cirúrgica Rioclarense Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 67.729.178/0002-20. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
Consórcio 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. Resolução nº 107/2022. Abre crédito 
suplementar e insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e 
dá outras providências. 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, n° 102 de 01 de

dezembro de 2021 e n° 25 de 24 de março de 2022, resolve: Art.1º – Abre crédito 
suplementar e fica inserido no orçamento vigente, conforme discriminação e 
natureza de despesa descrita abaixo. Órgão 01 - ICISMEP - Instituição de 
Cooperação Intermunicipal  do Médio Paraopeba. Unidade 02 - ICISMEP Saúde 
Sub-Unidade 07 - Investimentos
1.02.07.10.302.0003.1.0003-168 - 4.4.90.51.00 construção de unidade de 
atendimento hospitalar- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -R$ 317.000,00 
Total da Sub-Unidade 07 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 317.000,00 
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 317.000,00 
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 317.000,00 
Total Geral Acrescido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 317.000,00 
Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de 
recurso: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO do orçamento vigente na forma do 
parágrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964, e em acordo com 
a aprovação da Assembleia Geral Ordinária de 24/03/2022. Art.3º – Esta resolução 
entra em vigor na data de sua publicação. São Joaquim de Bicas – MG, 14 de 
dezembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP.

CONSÓRCIO PÚBLICO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA. Autorização da Autoridade 
Competente. Processo n° 174/2022 - Dispensa de Licitação n° 38/2022. 
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 em serviços de polimento e 
impermeabilização de piso no âmbito do Hospital ICISMEP 272 Joias. A prestação 
dos serviços será realizada pela empresa Fábio Silva Lessa 12683580614, inscrito sob 
o CNPJ de nº 26.866.912/0001-34. Não haverá celebração de contrato nos termos 
do art. 95, II da Lei nº 14.133/2021. 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$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem 
reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002; 3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006 e 
3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. São Joaquim de Bicas/MG, 14 de dezembro de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CAROLINA 
MORAIS 
GONCALVES DE 
ALENCAR:1027
7023688

Assinado de forma 
digital por CAROLINA 
MORAIS GONCALVES 
DE 
ALENCAR:10277023688 
Dados: 2022.12.14 
14:40:37 -03'00'



 

 

NOTA IMPORTANTE DO EDITOR: 

Considerando que foi constatado erro material na numeração das edições do Órgão Oficial, compreendidas entre as datas  

de 02/12/2022 a 26/12/2022, tem-se que: 

Na edição do dia 02/12/2022, onde se lê: edição 469, leia-se: edição 569; 

Na edição do dia 05/12/2022, onde se lê: edição 470, leia-se: edição 570; 

Na edição do dia 07/12/2022, onde se lê: edição 471, leia-se: edição 571; 

Na edição do dia 08/12/2022, onde se lê: edição 472, leia-se: edição 572; 

Na edição do dia 09/12/2022, onde se lê: edição 473, leia-se: edição 573; 

Na edição do dia 12/12/2022, onde se lê: edição 474, leia-se: edição 574; 

Na edição do dia 14/12/2022, onde se lê: edição 475, leia-se: edição 575; 

Na edição do dia 16/12/2022, onde se lê: edição 476, leia-se: edição 576; 

Na edição do dia 19/12/2022, onde se lê: edição 477, leia-se: edição 577; 

Na edição do dia 21/12/2022, onde se lê: edição 478, leia-se: edição 578; 

Na edição do dia 22/12/2022, onde se lê: edição 479, leia-se: edição 579; 

Na edição do dia 26/12/2022, onde se lê; edição 480, leia-se: edição 580. 

São Joaquim de Bicas, 28 de dezembro e 2022. 

 

 

 


