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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 49/2020. 
Processo Licitatório nº 32/2020, Pregão Eletrônico nº 22/2020. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. Empresa 
detentora dos preços registrados: CENTRAL COMÉRCIO DE PODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Lidiane 
Monteiro Coelho, designada para a prática dos atos especificados no inciso VI da 
Resolução nº 88/2019 de 19 de junho de 2019, e incisos I e II da Resolução nº 27 
de 04 de maio de 2018, conforme Resolução nº 85 de 18 de agosto de 2020, 
publicada no Órgão Oficial da Instituição em 19 de agosto de 2020 e Edgar Deitos 
Filho, sócio da empresa. 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) 3512-4420.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. PROCESSO Nº 118/2020. ASSUNTO: ADESÃO À 
ATA DE REGISTRO N° 141/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IGARAPÉ/MG, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020, PAC N
° 028/2020. AUTORIZAÇÃO. Considerando a abertura do processo n° 
118/2020, visando a adesão à Ata de Registro de Preços n° 141/2020, oriunda 
do Pregão Presencial nº 014/2020, PAC n° 028/2020, realizado pela Prefeitura 
Municipal de Igarapé/MG; Considerando a justificativa do requisitante 
demonstrando a necessidade fática da aquisição de produtos de limpeza, higiene 
e domissanitários; Considerando o Ofício n° 07/2020/SMARH, da 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, autorizando a 
adesão à Ata de Registro de Preços; Considerando a manifestação da empresa 
Exata Indústria e Comércio Ltda., dando aceite a adesão pretendida; 
Considerando que a Ata de registro de preços da prefeitura municipal de 
Igarapé/MG registrou os melhores preços face a pesquisa de mercado realizada 
pela Instituição; Considerando a manifestação do setor de Contabilidade da 
ICISMEP, demonstrando a existência de dotação orçamentária para suportar 
as despesas oriundas da contratação; Considerando o parecer jurídico acostado 
aos autos; E por fim, considerando que a adesão pretendida atende aos 
preceitos legais, AUTORIZO a adesão à Ata de registro de preços n° 141/2020, 
oriunda do Pregão Presencial n° 014/2020, PAC n° 028/2020, realizado pela 
prefeitura municipal de Igarapé/MG, para o fornecimento de 10 unidades de 
bobina de plástico transparente para embalagem picotada em polietileno, 
40X60, capacidade de 9 kg, com 400 sacos, valor unitário de R$ 24,00 (vinte e 
quatro reais), totalizando o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 100 
pacotes de papel higiênico – de primeira qualidade, folha simples, acabamento 
picotado; na cor branca, pacote com 12 rolos de 60 metros, valor unitário de R$ 
8,60 (oito reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 860,00 (oitocentos e 
sessenta reais); 10 pacotes com sacos para lixo, na cor preta, 40 litros, com 
100 sacos, valor unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos), totalizando 
R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); 30 pacotes com saco para lixo, cor 
branca, espessura de 05 micras resistente com capacidade para 40 litros, 
embalagem com 100 unidades, valor unitário de R$ 7,50 (sete reais e 
cinquenta centavos), totalizando R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais); 250 
pacotes com sacos para lixo, cor preta, espessura de 05 micras resistente com 
capacidade para 60 litros, embalagem com 100 unidades, valor unitário R$ 
7,70 (sete reais e setenta centavos), totalizando R$ 1.925,00 (mil, 
novecentos e vinte e cinco reais). A referida contratação perfaz o valor total de 
R$ 3.305,00 (três mil, trezentos e cinco reais). Betim/MG, 10 de setembro de 2020. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

RESOLUÇÃO Nº 87, DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. NOMEA CHEFE NA 
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 24, inciso II 
da 7ª Alteração contratual, e Resolução nº 090/2016, publicada em 29/09/2016, 
ratificada pelas Resoluções nº 003/2017, n.º 027/2018, bem como considerando 
a Resolução n.º 088/2019 de 19/06/2019; RESOLVE: Art. 1º Fica nomeado 
ADILSON DO CARMO JÚNIOR no cargo de CHEFE na Instituição 
de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. Art. 2º Esta 
Resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir 
de 14 de setembro de 2020. Betim/MG, 09 de setembro de 2020. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP,. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo a ATA 
58/2019, Processo Licitatório nº 83/2019. O objeto do presente termo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 02, 03 e 04 constantes na Ata 
de registro de preço 58/2019, conforme decisão de fl. 36, exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 50/2020. Em virtude do deferimento do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, os valores passam a ser conforme 
tabela abaixo:  

Empresa Contratada: MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.997.927/0001-61. 
Signatários: Lidiane Monteiro Coelho, gerente, designada para a prática dos atos 
especificados no inciso VI da Resolução nº 88/2019, de 19 de junho de 2019, e 
incisos I e II da Resolução nº 27, de 04 de maio de 2018, conforme Resolução n° 85, 
de 18 de agosto de 2020, publicada no Órgão Oficial da Instituição em 19 de agosto 
de 2020. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva 
da ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, 
no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do terceiro termo aditivo a ATA 
44/2019, Processo Licitatório nº 23/2019. O objeto do presente termo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para o item 99 (metoclopramida 5 mg/ml, 
solução injetável, ampola 2 ml), bem como o cancelamento do item 65 
(furosemida 10MG/ML), constantes na ata de registro de preço 44/2019, conforme 
decisão de fl. 47 juntada nos autos do Processo Administrativo no 02/2020. Em 
virtude do deferimento, o novo valor unitário do item 99 passa a ser de: 

O reequilíbrio econômico-financeiro, deferido para o item 99, aplicar-se-á as 
autorizações de fornecimento emitidas entre 13 de janeiro de 2020 a 20 de agosto de 
2020, não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas antes do 
período mencionado ou após. Empresa Contratada: MED CENTER 
COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.874.929/0001-40. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
na Secretaria Executiva da ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, 
Bairro Brasileia, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone 
(31) 2571-3026. 





ITEM  DESCRIÇÃO 
VALOR 
INICIAL 


REGISTRADO 


VALOR 
REAJUSTADO 


20 
CATÉTER INTRAVENOSO JELCO 14G - 


LARANJA 
R$1,67 R$ 1,82 


22 
CATÉTER INTRAVENOSO JELCO 18G - 


VERDE 
R$1,67 R$ 2,84 


27 
CATÉTER INTRAVENOSO JELCO 24G - 


AMARELO 
R$1,48 R$ 2,22 
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