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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA

Ano 3 - Número 326

 Segunda- feira, 03 de maio de 2021 

  Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 30 de abril de 
2021. HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2021, 
Processo Licitatório n° 19/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e 
eventual aquisição de material médico da classe de injetáveis e perfurocortantes, 
conforme discriminado no Edital, às empresas vencedoras: ABASANTOS 
DISTRIBUIDORA LTDA., ITEM 14, no valor total de R$ 74,00 (setenta e quatro 
reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP a integralidade do valor, ITEM 24, 
no valor total de R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e 
cinquenta reais) e R$ 36.550,00 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 39.874,00 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro 
reais); AGAMASH COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E SERVIÇOS DE 
COBRANÇAS LTDA. – EPP, ITEM 23 no valor total de R$ 39.750,00 ( trinta e nove 
mil, setecentos e cinquenta reais), sendo que deste importe  compete a ICISMEP o 
valor total de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) e R$ 37.100,00 (trinta 
e sete mil e cem reais) correspondente aos Municípios Coparticipantes; ASLI 
COMERCIAL EIRELI, ITEM 16, no valor total de 142.920,00 (cento e quarenta e dois 
mil, novecentos e vinte reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), e R$ 135.720,00 (cento e trinta e cinco mil, 
setecentos e vinte reais)  correspondente aos Municípios Coparticipantes, ITEM 17, no 
valor total de R$ 94.920,00 (noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais) sendo que 
deste importe compete à ICISMEP o valor total R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), 
e R$ 87.720,00 (oitenta e sete mil, setecentos e vinte reais) correspondente aos 
Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo licitante no importe 
de R$ 237.840,00 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta reais); BIOHOSP 
PRODUTOS HOSPITALARES S.A., ITEM 09, no valor total de R$ 690.640,00 
(seiscentos e noventa mil, seiscentos e quarenta reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) e 
R$ 688.000,00 (seiscentos e oitenta e oito mil reais) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 10, no valor total de R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e 
duzentos reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
3.200,00 (três mil e duzentos reais) e R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes, ITEM 26, no valor total de R$ 
745.510,50 (setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e cinquenta 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de 10,50 (dez 
reais e cinquenta centavos) e R$ 745.500,00 (cento e doze mil reais) correspondente aos 
Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo licitante no importe 
de R$ 1.551.350,50 (um milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e 
cinquenta reais e cinquenta centavos); MED-CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS LTDA., ITEM 13, no valor total de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta 
reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 3.900,00 (três 
mil, novecentos oito reais) e R$ 24.180,00 (vinte e quatro mil, cento e oitenta reais) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes; MEDICAL LIFE COMÉRCIO 
EIRELI ME, ITEM 06, no valor total de R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais), sendo 
que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 364,00 (trezentos e sessenta 
e quatro reais) e R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais) correspondente aos 
Municípios Coparticipantes; MED  CENTER  COMERCIAL LTDA.,  ITEM 40, no 
valor total de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e R$ 9.855,00 
(nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes; OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA., ITEM 19, no valor total de R$ 231.672,00 (duzentos e trinta e um mil, 
seiscentos e setenta e dois reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) e R$ 231.336,00 (duzentos e trinta e 
um mil, trezentos e trinta e seis reais) correspondente aos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 20, no valor total de R$ 816.234,00 (oitocentos e dezesseis mil, duzentos e trinta 
e quatro reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
9.570,00 (nove mil, quinhentos e setenta reais)  e R$ 806.664,00 (oitocentos e seis mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais) correspondente aos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 21, no valor total de R$ 1.121.439,00 (um milhão, cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais) e R$ 1.112.089,00 (um 
milhão cento e doze mil e oitenta e nove reais) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 22, no valor total de R$ 591.240,00 (quinhentos e noventa e um 
mil, duzentos e quarenta reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total de R$ 2.925,00 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais) e R$ 588.315,00 
(quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e quinze reais) correspondente aos 
Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo licitante no importe 
de R$ 2.760.585,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e 
cinco reais); OPHTALMOS S/A, ITEM 15, no valor total de R$ 158.560,00 (cento e 
cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais), sendo que deste importe compete à 
ICISMEP o valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e R$ 148.960,00 
(cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais) correspondente aos 
Municípios Coparticipantes; PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - 
ME, ITEM 03, no valor total de R$ 61.214,40 (sessenta e um mil, duzentos e quatorze 
reais e quarenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total 
de R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais) e R$ 60.342,40 (sessenta mil, trezentos e 
quarenta e dois reais e quarenta centavos) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 05, no valor total de R$ 153.439,00 (cento e cinquenta e três 
mil, quatrocentos e trinta e nove reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 2.502,50 (dois mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 
150.936,50 (cento e cinquenta mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes, totalizando os itens arrematados pelo 
licitante no importe de R$ 214.653,40 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta 
e três mil, e quarenta centavos). Registro que os itens 04, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 30, 32, 
33, 34, e 37, restaram FRACASSADOS, e que os itens 01, 02, 27 e 28 e 35 restaram 
DESERTOS. Os itens espelho não acionados foram revogados com base na cláusula 
6.2.2. do instrumento convocatório. O presente processo perfaz o valor total de R$ 
5.044.596,90 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa seis reais e 
noventa centavos), sendo R$ 65.689,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove 
reais) correspondente à parcela ICISMEP (órgão gerenciador) e R$ 4.978.907,90 
(quatro milhões novecentos e setenta e oito mil, novecentos e sete reais e noventa 
centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 126/2020. Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 65/2020. Ata de registro de preços n° 66/2020. Processo 

Administrativo n° 10/2021. Referências: Solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado para o item n° 84 (gazinha estéril 7,5 x 7,5 cm) e para o 
item n° 139 (seringa descartável de 10 ml com rosca). Solicitante: Med Center 
Comercial Ltda – CNPJ: 00.874.929/0001-40. DECISÃO. Considerando a 
abertura do Processo Administrativo n° 10/2021, visando a análise da pertinência 
do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, pleiteado 
pela empresa Med Center Comercial Ltda; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 84 e para o item n° 139 se encontram de 
acordo com a média de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pela 
Instituição; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico 
acostado aos autos; E ainda, considerando que a necessidade de aquisição dos 
itens persiste, defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado 
por Med Center Comercial Ltda., referente ao item n° 84 (gazinha estéril 7,5 x 7,5 cm) 
e item n° 139 (seringa descartável de 10 ml com rosca), constantes na ata de registro 
de preços n° 66/2020. Dessa forma, o valor unitário do item n° 84 será de R$ 0,601, e 
para o item n° 139 o valor unitário será de R$ 0,3149. O referido reequilíbrio aplica-se a 
partir de 09 de fevereiro de 2021, não abrangendo as autorizações de fornecimento 
emitidas antes da data mencionada, cujo fornecimento deve ser realizado em até 
5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta decisão. O 
descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor as sanções estabelecidas na ata 
de registro de preços. Betim/MG, 30 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 126/2020. Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 65/2020. Ata de registro de preços n° 
66/2020. Processo Administrativo n° 08/2021. Referências: Solicitação de troca de 
marca e reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 
80 (fita crepe adesiva hospitalar). Solicitante: Med Center Comercial Ltda – 
CNPJ: 00.874.929/0001-40. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 08/2021, visando a análise da pertinência do pedido de troca de 
marca e reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, pleiteado pela 
empresa Med Center Comercial Ltda; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 80 se encontra de acordo com a média 
de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pela Instituição; 
Considerando que a marca ofertada foi aprovada em parecer técnico emitido 
pela referência técnica da Instituição; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico acostado aos autos; E ainda, considerando que 
a necessidade de aquisição do item persiste, defiro a solicitação de troca de marca, bem 
como o reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado por Med Center Comercial Ltda., 
referente ao item n° 80 (fita crepe adesiva hospitalar), constante na ata de registro de 
preços n° 66/2020. Dessa forma, o valor unitário do item será de R$ 3,8729, da marca 
Eurocel. O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 04 de fevereiro de 2021, 
não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas antes da data mencionada, 
cujo fornecimento deve ser realizado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da publicação desta decisão. O descumprimento do prazo sujeitará o 
fornecedor as sanções estabelecidas na ata de registro de preços. Betim/MG, 30 
de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1° termo aditivo à ata de registro de 
preços n° 02/2021, Processo Licitatório n° 132/2020, Pregão Presencial n° 
69/2020. Objeto: retificação do número do CNPJ da empresa Prati Donaduzzi e Cia 
Ltda, mencionado na ata de registro de preços n° 02/2021. Onde se lê 
“738.565.930/0001-66 (fl. 02 da ata de registro de preços n° 02/2021), leia-se 
“73.856.593/0001-66, e onde se lê “73.856.593/001-66” (fl. 09 da ata de 
registro de preços n° 02/2021), leia-se “73.856.593/0001-66”. Betim, 30 de abril 
de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP e RCS SOLUÇÕES MÉDICAS S/A, 
CNPJ nº 17.836.262/0001-93 celebram o Contrato nº 08/2021. Processo 
nº 37/2021, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2021. Objeto: Contratação de 
laboratórios de análises clinicas para realização de RT-PCR, exame/teste que detecta 
a presença do RNA do vírus SARS-COV 2 em amostra obtida por meio de swab. 
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato. 
Dotações orçamentárias: 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.000 Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP e INSTITUTO HERMES PARDINI S/A.  A íntegra 
do instrumento encontra-se disponível na Diretoria de Gestão em Saúde, com 
endereço na Rua São Jorge, nº 135, bairro Brasileia no Município de Betim, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Contrato. Geraldo 
Rodrigues, Diretor de Gestão em Saúde, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 
8.666/93, por meio da presente publicação, que a empregada Elenice Aparecida Costa, 
fica designada como fiscal do Contrato n° 08/2021, decorrente do processo n° 
37/2021, cujo objeto é a contratação de laboratórios de análises clinicas para realização 
de RT-PCR, exame/teste que detecta a presença do RNA do vírus SARS-COV 2 em 
amostra obtida por meio de swab. 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 fim da vigência do Contrato, ou até ulterior 
decisão.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1° termo aditivo a ATA de Nº 66/2020, 
Processo Licitatório nº 126/2020, Pregão Presencial nº 65/2020. Objeto: O objeto do 
presente termo é o cancelamento do item 141 (Seringa Descartável de 1ml sem rosca), 
conforme solicitação do fornecedor, referente a Ata de Registro de Preços 66/2020, 
conforme decisão de fls. 18 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 03/2021, 
publicada no órgão oficial da ICISMEP em 09 de abril de 2021, ficando o fornecedor 
MED CENTER COMERCIAL LTDA liberado do compromisso assumido. 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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1° termo aditivo a ATA de Nº 68/2020, 
Processo Licitatório nº 129/2020, Pregão Presencial nº 66/2020. Objeto: O objeto do 
presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro a para o item 30, 
referente a ata de registro de preços 68/2020, conforme decisão de fls. 29 exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 09/2021, publicada no órgão oficial da ICISMEP 
em 16 de abril de 2021. Em virtude do deferimento, o novo valor para o item 
mencionado passa a ser de:

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.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1° termo aditivo a ATA de Nº 
09/2021, Processo Licitatório nº 145/2020, Pregão Presencial nº 74/2020. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para os 
itens 07, 08 e 09, referente a Ata de Registro de Preços nº 09/2021, conforme 
decisão de fls. 59 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 23/2021, 
publicada no órgão oficial da ICISMEP em 16 de abril de 2021. Em virtude do 
deferimento, o novo valor para os itens mencionados passa a ser de:

Empresa Contratada: HEALTH CARE & DUBEBE INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 18.252.904/0001-70. 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.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 2° termo aditivo a ATA de Nº 
47/2020, Processo Licitatório nº 63/2020, Pregão Presencial nº 41/2020. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é a decisão publicada no órgão oficial da ICISMEP 
em 09 de abril de 2021, a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, passa a assumir 
o item 27 (glicose 5% (50MG/ML) – solução injetável – sistema fechado – frasco/
bolsa 250ML), constante na ata de registro de preços n° 47/2020, ficando o item 
alterado como se vê: 

Empresa Contratada: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
49.324.221/0016-90. 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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 2° termo aditivo a ATA de Nº 
66/2020, Processo Licitatório nº 126/2020, Pregão Presencial nº 65/2020. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é a liberação do fornecedor MED CENTER 
COMERCIAL LTDA, em relação ao compromisso assumido no que se refere ao 
item 62 (equipo macro gotas – para administração endovenosa), bem como o 
reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 71 e 108, todos da ata de 
registro de preços 66/2020, conforme decisão de fls. 106 exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 05/2021, publicada no órgão oficial da ICISMEP em 16 
de abril de 2021. Em virtude do deferimento, o novo valor para os itens mencionado 
passa a ser de: 



“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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DO MÉDIO PARAOPEBA

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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 2° termo aditivo a ATA de Nº 
48/2020, Processo Licitatório nº 56/2020, Pregão Presencial nº 35/2020. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é a liberação do fornecedor CONCEITOS 
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA, em relação ao 
compromisso assumido no que se refere ao item 58 (sonda endotraqueal com balão 
3.0), bem como o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 75, 81 e 82, 
todos da Ata de Registro de Preços 48/2020, conforme decisão de fls. 115 exarada 
nos autos do Processo Administrativo nº 13/2021, publicada no órgão oficial da 
ICISMEP em 16 de abril de 2021. Em virtude do deferimento, o novo valor para 
os itens mencionado passa a ser de: 

Empresa Contratada CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 
USO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.583.629/0001-13. 
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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 3° termo aditivo a ATA de Nº 
48/2020, Processo Licitatório nº 56/2020, Pregão Presencial nº 35/2020. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é a decisão publicada no Órgão Oficial da ICISMEP 
em 16 de abril de 2021, a empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA passa a 
assumir o item 58 (sonda endotraqueal com balão 3.0) constante na Ata de 
Registro de Preços n° 48/2020, cujo valor unitário permanece nas mesmas 
condições anteriormente registradas, conforme segue: 

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. 
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