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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação  de realização do 
Pregão Eletrônico nº 38/2023, Processo Licitatório n° 43/2023, 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 20/03/2023, disputa: às 10h do mesmo 
dia. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fios 
cirúrgicos - Vol. II, de ‘‘P’’ a ‘‘S’’. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e na sede do 
Consórcio. Mais informações: (31) 2571.3026. A pregoeira, em 07/03/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 153/2023. Processo Licitatório nº 16/2023, Pregão Eletrônico nº 
16/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
insumos e medicamentos de uso veterinário - de ‘‘A a V’’. Empresa detentora 
dos preços registrados: Supramil 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. 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° 153/2023, decorrente do processo 
licitatório n° 16/2023, cujo objeto o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de insumos e medicamentos de uso veterinário - de ‘‘A 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. O Consórcio ICISMEP e a empresa 
Ophtalmos SA, CNPJ nº 61.129.409/0001-05, celebram o contrato nº 07/2023. 
Processo nº 46/2023, Inexigibilidade de Licitação nº 05/2023. Objeto: 
Aquisição de medicamento (carbacol) para atendimento das cirurgias 
oftálmicas realizadas por este Consórcio. Vigência: 12 meses, a contar de 
06/03/2023. Valor total: R$ 2.492,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois 
reais). Dotações Orçamentárias: 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP, e Arinete Maria de Araújo, representante da contratada. A íntegra 
do instrumento encontra-se disponível no site do consórcio ICISMEP. Mais 
informações, telefone (31) 2571.3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 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 Daniele Ferreira Faria, fica designada 
como fiscal do Contrato n° 07/2023, decorrente do Processo n° 46/2023, cujo 
objeto é Aquisição de medicamento (carbacol) para atendimento das 
cirurgias oftálmicas realizadas por este Consórcio. 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.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 125/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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 126/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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 127/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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 128/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
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sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 129/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 130/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: City Med Distribuidora Atacadista 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 131/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: Elfa Medicamentos 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 132/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: Estratti Vegetalli Farmácia e Manipulação 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 133/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: Global Hospitalar Importação e 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 134/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: Kadfar 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 135/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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 INTERMUNICPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 136/2023. Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 
11/2023. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. 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. Processo 
Administrativo nº 55/2022. Ata de Registro de Preços n° 22/2022. 
Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado para o item n
° 10 (paracetamol 200 mg/ml – suspensão/solução oral – 15 ml). 
Solicitante: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ: 
03.652.030/0003-32. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 55/2022, visando o cancelamento de preço registrado, 
pleiteado pela empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda; Considerando a impossibilidade de troca de marca alegada pela 
empresa; Considerando a ausência de interesse pelas licitantes 
remanescentes no Pregão Eletrônico n° 89/2021 em assumir o item; 
Considerando o parecer técnico emitido pelo setor de Referência Técnica 
do Consórcio; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 79/2023; Decido pela liberação do fornecedor em relação ao 
compromisso assumido referente ao item n° 10 (paracetamol 200 mg/ml – 
suspensão/solução oral – 15 ml, constante na ata de registro de preços n° 
22/2022. A presente liberação não abrange as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior ao dia 29 de junho de 2022. 
São Joaquim de Bicas/MG, 07 de março de 2023. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo 
Administrativo nº 54/2022. Ata de Registro de Preços n° 21/2022. 
Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado para o item n
° 07 (ambroxol 6 mg/ml – xarope – 10 ml + copo dosador). Solicitante: 
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ: 
03.652.030/0003-32. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 54/2022, visando o cancelamento de preço registrado, 
pleiteado pela empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares 
Ltda; Considerando a ausência de previsão para regularização do 
fornecimento do fármaco; Considerando a impossibilidade de troca de 
marca alegada pela empresa; Considerando a ausência de interesse pelas 
licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico n° 86/2021 em assumir o 
item; Considerando o parecer técnico, bem como a nota de 
esclarecimento emitida pelo setor de Referência Técnica do Consórcio; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 
78/2023; Decido pela liberação do fornecedor em relação ao compromisso 
assumido referente ao item n° 07 (ambroxol 6 mg/ml – xarope – 10 ml + 
copo dosador), constante na ata de registro de preços n° 21/2022. A 
presente liberação não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 27 de junho de 2022. São Joaquim de Bicas/
MG, 07 de março de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de 
homologação. Processo Licitatório n° 45/2023, na modalidade Pregão 
Eletrônico (SRP) n° 40/2023, realizado no Portal de Compras Públicas, 
cujo objeto é a futura e eventual aquisição de ônibus rural escolar, dos 
tipos ORE 1, ORE 2 e ORE 3, padrão FNDE, para transporte de 
estudantes da rede pública de ensino no âmbito dos municípios 
consorciados. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores 
vencedores disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O item 01 restou fracassado. O valor total dos itens adjudicados é de R$ 
213.597.200,00 (duzentos e treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil 
e duzentos reais). O termo de homologação na íntegra encontra-se 
disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de 
Bicas/MG, 07 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de 
homologação. Processo Licitatório n° 03/2023, na modalidade Pregão 
Eletrônico (SRP) n° 03/2023, realizado no Portal de Compras Públicas, 
cujo objeto é a futura e eventual aquisição de medicamentos de uso tópico 
e soluções – VoI. III – M a V. Consulta aos itens adjudicados e aos 
fornecedores vencedores disponível em https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Os itens 10 e 55 restaram desertos. 
Os itens 01, 04, 08, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 28, 31, 34, 37, 39, 42, 43, 45, 50, 
54, 60, 65 e 70 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$ 8.784.328,75 (oito milhões, setecentos 
e oitenta e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e cinco 
centavos). O termo de homologação na íntegra encontra-se disponível em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 
07 de março de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato 
do Primeiro Termo Aditivo ao contrato de nº 48/2022, Processo 
Licitatório nº 155/2022, Dispensa de Licitação nº 35/2022 (empresa 
especializada em publicação - jornal de grande circulação no estado de 
Minas Gerais). Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a alteração 
do endereço da sede da Contratada. Em virtude da alteração do Contrato 
social da empresa, o endereço da contratada passa a ser na Rua dos 
Guajajaras, no 910 – sala 1613, bairro Centro, CEP: 30.180.106 em Belo 
Horizonte/MG. Empresa Contratada: Ricci Diários, Publicações e 
Agenciamento LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. º 06.880.466/0001-05. 
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 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) 9.8308-8642.



“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

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato 
da Ata de Registro de Preços nº 137/2023. Processo Licitatório nº 
11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a 
‘‘V’’. 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 
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 138/2023. Processo Licitatório nº 
11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a 
‘‘V’’. Empresa detentora dos preços registrados: Promefarma 
Medicamentos e 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 139/2023. Processo Licitatório nº 
11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a 
‘‘V’’. 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 140/2023. 
Processo Licitatório nº 11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: 
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sólidos orais - de ‘‘A’’ a ‘‘V’’. Empresa detentora dos preços 
registrados: Top Norte Comércio de Material Médico 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 141/2023 Processo Licitatório nº 
11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a 
‘‘V’’. 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. Extrato 
da Ata de Registro de Preços nº 142/2023. Processo Licitatório nº 
11/2023, Pregão Eletrônico nº 11/2023. Objeto: registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ a 
‘‘V’’. Empresa detentora dos preços registrados: 3MED Distribuidora de 
Medicamentos 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. 
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° 125/2023 a n° 142/2023, decorrente 
do processo licitatório n° 11/2023, cujo objeto o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais - de ‘‘A’’ 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.   Extrato 
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2022, Processo 
Licitatório nº 74/2022, Dispensa de Licitação nº 15/2022 (contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia hospitalar). 
Objeto: É objeto do presente termo aditivo o acréscimo de 25% ao valor 
inicial do contrato. Em razão do acréscimo de 25%, segue descrições:

Empresa Contratada: Lavanderia Tiradentes- ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 23.540.547/0001-85. 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 Icismep, com endereço na Rua Orquídeas, n° 
489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de BicasMG, no horário de 10 
horas às 16 horas. Outras informações, telefone (31)2571-3026.

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 ICISMEP, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas, designa a funcionária a seguir 
mencionada para o exercício da gestão do Contrato celebrado por este 
Consórcio e administrado pela sua 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. 
Resolução nº 21/2023 de 08 de março de 2023. Abre crédito 
suplementar no valor de R$ 250.000,00 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 de n° 102 de 01 de dezembro 
de 2021 e n° 101, de 29 de novembro de 2022, resolve: Art.1° - Fica 
aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e 
cinquenta mil reais) às seguintes dotações do consórcio ICISMEP: 
Orgão 01 - ICISMEP - Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba. Unidade 02 - ICISMEP Saúde. Sub-Unidade 02 - 
Serviços Cirúrgicos. 1.02.02.10.302.0003.2.0003-1.659.002-3.3.90.39.00 
Atendimento Cirúrgico - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - R$ 250.000,00
Total da Sub-Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 250.000,00
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - R$ 250.000,00
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -R$ 250.000,00
Total Geral Acrescido - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - --R$ 250.000,00
Art. 2º- 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. 
1.02.06.10.302.0003.2.0013-1.659.002-3.3.90.39.00 Gestão de Unidade 
de Saúde - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - -R$ 250.000,00
Total da Sub-Unidade 06 - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - R$ 250.000,00
Total da Unidade 02 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - R$ 250.000,00
Total da Instituição 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 250.000,00
Total Geral Anulado - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - R$ 250.000,00
Art. 3°– Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. São 
Joaquim de Bicas/MG, 08 de março de 2023. 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 160/2023. Processo Licitatório nº 
45/2023, Pregão Eletrônico nº 40/2023. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ORE 1, 
ORE 2 e ORE 3, padrão FNDE, para o transporte de estudantes da rede 
pública de ensino no âmbito dos municípios consorciados. Empresa 
detentora dos preços registrados: Deva Veículos 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 no 
site https://icismep.mg.gov.br/compras-e-licitacoes. 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 Tânia Magagnin, fica designada 
como fiscal da Ata n° 160/2023 decorrente do processo licitatório n° 
40/2023, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de ônibus rural escolar, dos tipos ORE 1, ORE 2 e ORE 3, padrão FNDE,

para o transporte de estudantes da rede pública de ensino no âmbito 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. O consórcio público ICISMEP, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Edital 01/2022 do Concurso, 
torna público a decisão dos recursos contra o resultado dos pedidos 
de isenção do valor da taxa de inscrição e a ratificação da data da prova 
para o dia 11/06/2023. A integra do resultado será divulgado nos 
endereços eletrônicos &lt;https://icismep.mg.gov.br/concursos-
publicos&gt; e 
&lt;www.gestaodeconcursos.com.br&gt; e seu extrato de aviso 
de publicação será veiculado no Órgão Oficial &lt;https://
icismep.mg.gov.br/orgao-oficial&gt;.
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