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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 11 
de maio de 2021. Homologo a presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 06/2021, Processo Licitatório n° 06/2021, registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a controle 
especial, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, ITEM 
02 no valor total de R$ 1.374.912,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro 
mil, novecentos e doze reais), sendo que deste importe R$ 22,00 (vinte e dois 
reais) compete à ICISMEP e R$ 1.374.890,00 (um milhão, trezentos e setenta 
e quatro mil, oitocentos e noventa reais) compete aos municípios 
coparticipantes, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA; ITEM 01, no valor total de R$ 40.250,00 
(quarenta mil, duzentos e cinquenta reais), sendo que deste importe R$ 
1.750 (um mil setecentos e cinquenta reais)  compete à ICISMEP e R$ 
38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) aos municípios 
coparticipantes; ITEM 05, no valor total de R$ 78.792,00  (setenta e oito mil, 
setecentos e noventa dois reais), sendo que deste importe R$ 560,00 
(quinhentos e sessenta reais)  compete à ICISMEP e R$ 78.232,00 (setenta e 
oito mil, duzentos e trinta e dois reais) aos municípios coparticipantes, 
ITEM 06, no valor total de R$ 680.536,50 (seiscentos e oitenta mil, 
quinhentos  e trinta e seis reais e cinquenta centavos), sendo que deste 
importe R$ 6.909,00 (seis mil novecentos e nove reais)  compete à ICISMEP 
e R$ 673.627,50 (seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais 
e cinquenta centavos) aos municípios consorciados ITEM 15, no valor total 
de R$ 317.209,80 (trezentos e dezessete mil, duzentos e nove reais e oitenta 
centavos), sendo que deste importe R$ 11.577,00 (onze mil, quinhentos e 
setenta e sete reais) compete à ICISMEP e R$ 305.632,80 (trezentos e cinco 
mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) aos municípios 
coparticipantes, ITEM 23, no valor total de R$ 215.510,00 (duzentos e 
quinze mil, quinhentos e dez reais), sendo que deste importe R$ 460,00 
(quatrocentos e sessenta reais)  compete à ICISMEP e R$ 215.050,00 
(duzentos e quinze mil  e cinquenta reais) aos municípios coparticipantes,  
DROGAFONTE LTDA, ITEM 9, no valor total de R$ 150.592,00 (cento e 
cinquenta mil, quinhentos e noventa e dois reais), sendo que deste importe 
R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais)  compete à ICISMEP e R$ 
149.312,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e doze reais) aos 
municípios coparticipantes, SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, ITEM 7, no valor total de R$ 41.552,36 (quarenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), sendo que deste 
importe R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)  compete à ICISMEP e R$ 
41.494,36 (quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta 
e seis centavos) aos municípios coparticipantes, ITEM 8 no valor total de R
$18.483,00 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e três reais), sendo que deste 
importe R$36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos) compete à ICISMEP 
e R$18.446,40 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos) aos municípios coparticipantes, ITEM 30, , no valor total de R$ 
417.825,00 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e cinco reais), 
sendo que deste importe R$300,00 (trezentos reais)  compete à ICISMEP e R
$ 417.525,00 (quatrocentos e dezessete mil,  quinhentos e vinte e cinco reais) 
aos municípios coparticipantes. Registro que os itens 03, 04, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 restaram fracassados, e que os 
itens 14 e 28 restaram desertos. O presente processo perfaz o valor total de R
$ 3.335.662,66 (três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Homologo a 
presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2021, Processo 
Licitatório n° 026/2021, registro de preços para futura e eventual aquisição 
de agulhas para biópsia e punção, com instrumento de biópsia (pistola) em 
regime de comodato, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados 
aos fornecedores: UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA., item 01, no valor total de R$ 11.250,00 (onze mil, 
duzentos e cinquenta reais); ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI no item 02, no 
valor total de R$ 14.193,90 (quatorze mil, cento e noventa e três reais e 
noventa centavos). Os itens 3 e 4 (espelhos) foram revogados. O presente 
processo perfaz o valor total de R$ 25.443,90 (vinte e cinco mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP a integralidade do valor. Betim/MG, 11 de 
maio de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP comunica a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico 
nº 023/2021 - Processo Licitatório nº 035/2021. Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de lanches e insumos. O esclarecimento 
referente a suspensão, encontra-se disponível no site da ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br. Mais informações, telefone (31) 3512-4414. A 
pregoeira, 11/05/2021.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. RATIFICO a 
presente DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 09/2019, Processo nº 38/2019, com 
fulcro no art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93 para LOCAÇÃO DE 
GALPÃO EM CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA ICISMEP, 
adjudicando à empresa IMÓVEIS BRUNO LARA LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.887.283/0001-84. A presente dispensa perfaz o valor total de R$ 
100.800,00 (cem mil e oitocentos reais). Dotação orçamentária: 
3.3.90.39.00.1.04.01.04.122.0002.2.0010. Betim/MG, 11 de maio de 2021. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1° termo aditivo a ATA de Nº 
64/2020, Processo Licitatório nº 113/2020, Pregão Presencial nº 63/2020. 
Objeto: O objeto do presente termo aditivo é a liberação do fornecedor 
MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, em 
relação ao compromisso assumido na ata de registro de preços n° 64/2020, 
no que se refere ao item 49 (lixeira plástica 15 litros - sem tampa tubular, 
para uso em escritório, confeccionada em material lavável, com capacidade 
para 15 litros, cor preta), em virtude da decisão publicada no órgão oficial da 
ICISMEP em 16 de abril de 2021, posteriormente republicada em 23 de abril 
de 2021, em virtude de erro material, conforme decisão de fls 106 exarada 
nos autos do Processo Administrativo nº 04/2021. Empresa Contratada: 
MRV PLÁSTICOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 17.428.167/0001-50. 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.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Credenciamento 
02/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 40/2021, nos moldes da lei 
federal 8.666/1993. O recebimento da documentação iniciará no dia 
19/05/2021. O objeto licitado é: CREDENCIAMENTO PARA 
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA, 
CINTILOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E LABORATORIAIS 
DESTINADOS A ATENDER OS USUÁRIOS DOS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS À ICISMEP, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS E 
PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DA ICISMEP (TSPS). O edital completo 
está disponível no site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda, 
disponível no setor de Licitações, situado na Rua Córsega, nº 318, Bairro 
Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos. Mais informações pelo telefone (31) 
3512-4420. Comissão Permanente de Licitação, 10/05/2021.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do terceiro Termo aditivo ao Contrato 
Nº 19/2018, Processo Licitatório nº 71/2018, Dispensa de Licitação nº 
17/2018. Objeto: Prorrogação do prazo contratual, por mais um período de 
12 (doze) meses. Empresa Contratada: PABX.COM SERVICOS DE 
TELEFONIA, INFORMATICA E ELETRICIDADE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 14.803.303/0001-57. 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 6° termo aditivo ao Contrato de Nº 
180/2018, Processo Licitatório nº 127/2018. Objeto: O objeto do presente 
termo aditivo é a alteração na tabela de procedimentos médicos constante 
no Contrato n° 180/2018, visando a inclusão do procedimento de consultas 
médicas especializadas e parto cesariano com laqueadura tubária, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom 
Despacho/MG. Considerando a inclusão dos procedimentos, os valores 
devidos pela prestação dos serviços será de: 

Empresa Contratada: LACTÁRIO E POSTO DE PUERICULTURA 
MENINO JESUS, inscrita no CNPJ sob o nº 16.742.355/0001-96. 
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 da conversão do saldo remanescente 
da Ata de Registro de Preços nº 22/2020 para Contrato de nº 12/2021, 
por mais um período de 12 (doze) meses, Processo Licitatório nº 
28/2020, Pregão Eletrônico Nº 19/2020. Empresa Contratada: 
NETWORK COMÉRCIO VAREJISTA E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.651.485/0001-58. 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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