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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim (MG), 11 de 
fevereiro de 2020. HOMOLOGO a presente licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 59/2019 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, COM PARTICIPAÇÃO 
AMPLA E EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (EPP), PROCESSO LICITATÓRIO N° 89/2019, conforme 
discriminado no Edital, e ADJUDICO o objeto às empresas vencedoras: AMCOR 
FLEXIBLES BRASIL LTDA, ITEM 40, no valor total de R$ 52.942,40 (cinquenta e 
dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis 
reais) e R$ 52.616,40 (cinquenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta 
centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes; AMMER COMÉRCIO 
DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL, ITEM 10, no valor total de R$ 
110.863,62 (cento e dez mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 486,50 
(quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 110.377,12 (cento e 
dez mil, trezentos e setenta e sete reais e doze centavos) correspondentes aos 
Municípios Coparticipantes; BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA, ITEM 27, no valor total de R$ 41.798,75 (quarenta e um mil, 
setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.458,75 (dois mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e R$ 39.340,00 (trinta e nove mil, 
trezentos e quarenta reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes; 
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A., ITEM 07, no valor total de R$ 
706.085,00 (setecentos e seis mil e oitenta e cinco reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa 
reais) e R$ 701.095,00 (setecentos e um mil e noventa e cinco reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 08, no valor total de R$ 
505.920,00 (quinhentos e cinco mil, novecentos e vinte reais), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta 
reais) e R$ 498.780,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 15, no valor total de R$ 
46.913,40 (quarenta e seis mil, novecentos e treze reais e quarenta centavos), sendo 
que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 1.340,00 (um mil, 
trezentos e quarenta reais) e R$ 45.573,40 (quarenta e cinco mil, quinhentos e 
setenta e três reais e quarenta centavos) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 17, no valor total de R$ 44.339,40 (quarenta e quatro mil, 
trezentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais) 
e R$ 42.809,40 (quarenta e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 21, no valor total de R$ 
178.593,70 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
8.345,50 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 
170.248,20 (cento e setenta mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 28, no valor total de R$ 
34.283,20 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos), 
sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 16.800,00 
(dezesseis mil, oitocentos reais) e R$ 17.483,20 (dezessete mil, quatrocentos e 
oitenta e três reais e vinte centavos) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 30, no valor total de R$ 181.362,40 (cento e oitenta e um 
mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 6.200,00 (seis mil, duzentos reais) e R$ 
175.162,40 (cento e setenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta 
centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 31, no valor total 
de R$ 55.816,50 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 146,50 
(cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 55.670,00 (cinquenta e 
cinco mil, seiscentos e setenta reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 37, no valor total de R$ 45.500,60 (quarenta e cinco mil, 
quinhentos reais e sessenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP 
o valor total de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) e R$ 45.334,60 (quarenta e 
cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) correspondentes aos 
Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo licitante no 
importe de R$ 1.798.814,20 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, oitocentos 
e quatorze reais e vinte centavos); BRIT ASSESSORIAS CONSULTORIAS E 
REPRESENTAÇÕES EIRELI,  ITEM 22, no valor total de R$ 54.219,00 (cinquenta e 
quatro mil e duzentos e dezenove reais), sendo que deste importe compete à 
ICISMEP o valor total de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) e R$ 
51.469,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 38, no valor total de R$ 
33.660,00 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) e R$ 32.640,00 
(trinta e dois mil seiscentos e quarenta reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo licitante no importe de R$ 
87.879,00 (oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e nove reais); ESPECIFARMA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
ITEM 34, no valor total de R$ 1.869.332,80 (um milhão, oitocentos e sessenta e 
nove mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta 
reais) e R$ 1.865.052,80 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes; 
INDALABOR INDAIA LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA ME, ITEM 09, 
no valor total de R$ 204.594,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
7.930,00 (sete mil, novecentos e trinta reais) e R$ 196.664,00 (cento e noventa e seis

mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 14, no valor total de R$ 912.342,00 (novecentos e doze mil, 
trezentos e quarenta e dois reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) e R$ 912.000,00 (novecentos e 
doze mil reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, ITEM 19, no valor 
total de R$ 223.745,50 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais) e R$ 220.940,50 (duzentos e vinte mil, 
novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) correspondentes aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 20, no valor total de R$ 96.305,00 (noventa e seis mil, trezentos 
e cinco reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
2.805,00 (dois mil, oitocentos e cinco reais) e R$ 93.500,00 (noventa e três mil, 
quinhentos reais) correspondentes aos Municípios Coparticipantes, totalizando os 
itens arrematados pelo licitante no importe de R$ 1.436.986,50 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); 
INTERJET COMERCIAL EIRELI, ITEM 23, no valor total de R$ 64.025,30 (sessenta e 
quatro mil e vinte e cinco reais e trinta centavos), sendo que deste importe compete à 
ICISMEP o valor total de R$ 7.450,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 
56.575,30 (cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes; NACIONAL COMERCIAL 
HOSPITALAR S.A., ITEM 04, no valor total de R$ 1.482.594,10 (um milhão, 
quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos), 
sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 1.452,10 (um mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) e R$ 1.481.142,00 (um milhão, 
quatrocentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e dois reais) correspondentes aos 
Municípios Coparticipantes, ITEM 32, no valor total de R$ 114.553,60 (cento e 
quatorze mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 5.600,00 (cinco mil, seiscentos reais) e 
R$ 108.953,60 (cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados 
pelo licitante no importe de R$ 1.597.147,70 (um milhão, quinhentos e noventa e sete 
mil, cento e quarenta e sete reais e setenta centavos); SISPACK MEDICAL LTDA, 
ITEM 29, no valor total de R$ 198.937,96 (cento e noventa e oito mil, novecentos e 
trinta e sete reais e noventa e seis centavos), sendo que deste importe compete à 
ICISMEP o valor total de R$ 297,96 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e seis 
centavos) e R$ 198.640,00 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes. Os itens 01, 02, 11, 12, 16 e 18 
restaram desertos. Os itens 03, 05, 06, 13, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 39 e 41 restaram 
fracassados. O presente processo perfaz o valor total de R$ 7.258.728,23 (sete milhões, 
duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte três centavos), 
sendo R$ 86.661,31 (oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e um 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (órgão gerenciador) e R$ 7.172.066,92 
(sete milhões, cento e setenta e dois mil, sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO N° 
67/2019. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA NDS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. DECISÃO. Diante dos fatos, e 
considerando o Parecer n° 032/2020 da Assessoria Jurídica, constata-se que a empresa 
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. não cumpriu na integralidade 
a entrega dos documentos exigidos no edital de licitação, não sendo aceito o alvará de 
localização e funcionamento com vistoria da vigilância, expedido pelo município onde 
encontra-se inserida a pessoa jurídica, em substituição ao alvará/licença sanitária 
expedido pela vigilância municipal/estadual exigido no edital. Dessa forma, decido pela 
INABILITAÇÃO da empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., 
no processo licitatório n° 100/2019, Pregão Presencial n° 67/2019, para futura e 
eventual aquisição de medicamentos sólidos orais. Betim/MG, 10 de fevereiro de 2020. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019. OBJETO: PEDIDO DE 
RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019. DECISÃO. Considerando os documentos 
acostados aos autos, bem como a justificativa do pedido promovido; Considerando o 
posicionamento do Setor Jurídico desta Instituição, expresso às fls. 63/73; 
Considerando que o requerente não apresentou documentos probatórios capazes de 
justificar a alteração significativa de preço de mercado do item n.º 25 – 
ITRACONAZOL 100MG CX 250 - que enseje o reequilíbrio econômico-financeiro 
requerido, INDEFIRO o pedido apresentado pela empresa ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. Publique-se. Notifique-se o interessado para ciência da 
decisão. Betim, 07 de fevereiro de 2020. Eustáquio da Abadia Amaral, Diretor geral da 
ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do décimo segundo termo aditivo ao Contrato nº. 08/2019, 
processo licitatório nº. 11/2019, pregão presencial nº 007/2019, cujo objeto do presente 
Termo Aditivo é a alteração da tabela do município de Pedro Leopoldo dos serviços 
médicos da ICISMEP, conforme oficio nº 420/2019.  Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP e RCS Eireli.  A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no site da ICISMEP endereço eletrônico www.icismep.mg.gov.br e na 
Diretoria Geral da ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, 
Betim (MG), no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Extrato do décimo terceiro termo aditivo ao Contrato nº. 08/2019, proces-

so licitatório nº. 11/2019, pregão presencial nº 007/2019, cujo objeto do presente Termo 
Aditivo é a inclusão e criação da tabela do município de Nova Lima dos serviços médicos 
da ICISMEP, conforme oficio nº 220/2019.  Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP e RCS Eireli.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
no site da ICISMEP endereço eletrônico www.icismep.mg.gov.br e na Diretoria Geral da 
ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do décimo quarto termo aditivo ao Contrato nº. 08/2019, processo 
licitatório nº. 11/2019, pregão presencial nº 007/2019, cujo objeto do presente Termo 
Aditivo é a inclusão e criação da tabela do município de Claudio nos serviços médicos da 
ICISMEP, conforme oficio nº 06/2020.  Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP e RCS Eireli.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível no site 
da ICISMEP endereço eletrônico www.icismep.mg.gov.br e na Diretoria Geral da 
ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do décimo quinto termo aditivo ao Contrato nº. 08/2019, processo 
licitatório nº. 11/2019, pregão presencial nº 007/2019, cujo objeto do presente Termo 
Aditivo é a alteração da tabela de serviços médicos da ICISMEP, referente ao município 
de Igarapé, conforme oficio nº 08/2019.  Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral,  
diretor geral da ICISMEP e RCS Eireli.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
no site da ICISMEP endereço eletrônico www.icismep.mg.gov.br e na Diretoria Geral da 
ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 
 
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do décimo sexto termo aditivo ao Contrato nº. 08/2019, processo 
licitatório nº. 11/2019, pregão presencial nº 007/2019, cujo objeto do presente Termo 
Aditivo é a alteração da tabela de serviços médicos da ICISMEP, referente ao município 
de Contagem, conforme oficio nº 49/2020. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP e RCS Eireli.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
no site da ICISMEP endereço eletrônico www.icismep.mg.gov.br e na Diretoria Geral da 
ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP comunica a republicação do Pregão Eletrônico nº 61/2019, relativo ao 
Processo Licitatório n° 92/2019, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 
8.666/1993, sob o regime de menor preço global por item. O início do acolhimento de 
proposta se dará às 08h do dia 25/02/2020. A abertura das propostas se dará às 09h do dia 
27/02/2020, a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de preços 
para futura e eventual prestação de serviço de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E, com recolhimento semanal. O edital 
completo está no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, no site da 
ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda se encontra disponível no setor de Licitações, 
situado na Rua Córsega, nº 318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 
16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações, telefone (31) 
3512-4442. A pregoeira, 11/02/2020. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do Contrato nº 04/2020. Processo nº 04/2020, Dispensa n.º 02/2020. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de treinamento de condutores. 
Empresa Contratada: SISTEMA INTERAMERICANO DE ANDRAGOGIA LTDA.  
Valor  do contrato: R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais). Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP e representante da Contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível no Setor de Licitação, com endereço na Rua Córsega, n° 318, Bairro 
Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 3512-4442.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 06/2020. Processo Licitatório nº 
96/2019, Pregão Eletrônico nº 64/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. 
Empresas Detentoras dos Preços Registrados: BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES S.A; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA; MED CENTER COMERCIAL LTDA; PRÓ-SAÚDE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; UNIÃO QUÍMICA 
FARMACÊUTICA NACIONAL S.A; UNIQUE DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI; VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP e representantes das detentoras dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível na ICISMEP, com endereço na 
Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. 
Mais informações, telefone (31) 3512-4442.

ERRATA. A Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, 
torna pública correção à publicação do extrato da decisão, que trata do pagamento através 
de indenização ao contratado, Lázaro Altamiro Gomes Junior, veiculada no órgão oficial 
desta Instituição, no dia 07 de fevereiro de 2020, edição nº 148, conforme abaixo 
especificado: Onde se lê: “PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2019”;  Deve-se ler: 
“PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2019”. Betim/MG, 10 de fevereiro de 2020.  
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