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 Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 06 de 
maio de 2021. Homologo a presente licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 81/2020, Processo Licitatório n° 152/2020, registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos 
farmacêuticos, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, ITEM 
02, no valor total de R$ 8.561,21(oito mil, quinhentos e sessenta  um reais e 
vinte e um centavos), sendo R$ 64,37 (sessenta e quatro reais e trinta e sete 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
8.496,84 (oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro 
centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 27, 
no valor total de R$ 41.092,32 (quarenta e um mil, noventa e dois reais e trinta 
e dois centavos), sendo R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
40.950,72 (quarenta mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 46, no valor 
total de R$ 7.949,95 (sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e 
cinco centavos), sendo R$ 69,13 (sessenta e nove reais e treze centavos) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 7.880,82 (sete 
mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) correspondente à 
parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 50, no valor total de R$ 
8.199,79 (oito mil, cento e noventa e nove reais e setenta centavos), sendo R$ 
906,51 (novecentos e seis reais e cinquenta e um centavos) correspondente à 
parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 7.293,29 (sete mil, duzentos e 
noventa e três reais e vinte e nove centavos ) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes; ITEM 53, no valor total de R$ 1.103.998,77 (um 
milhão, cento e três mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e sete 
centavos), sendo R$ 749,49 (setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e 
nove centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
1.103.249,28 (um milhão, cento e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e 
vinte e oito centavos) correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes, perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o 
importe de R$ 1.169.802,04 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, oitocentos 
e dois reais e quatro centavos); BH FARMA COMÉRCIO LTDA, ITEM 18, no 
valor total de R$ 72.980,50 (setenta e dois mil, novecentos e oitenta reais e 
cinquenta centavos), sendo R$ 321,50 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
72.659,00 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 62, no valor 
total de R$ 10.499,94 (dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e 
quatro centavos), sendo R$ 2.863,62 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais 
e sessenta e dois centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão 
Gerenciador) e R$ 7.636,32 (sete mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e 
dois centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
83.480,44 (oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e quatro 
centavos); BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A, ITEM 49, no valor 
total de R$ 2.436,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais), sendo R$ 
348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) correspondente à parcela ICISMEP 
(Órgão Gerenciador) e R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 54, no valor 
total de R$ 237.794,40 (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e 
quatro reais e quarenta centavos), sendo R$ 13.210,80 (treze mil, duzentos e 
dez reais e oitenta centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão 
Gerenciador) e R$ 224.583,60 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e 
oitenta e três reais e sessenta centavos) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes; ITEM 57, no valor total de R$ 259.523,95 
(duzentos  e cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e 
cinco centavos), sendo R$ 8.059,75 (oito mil,  cinquenta e nove reais e setenta e 
cinco centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
251.464,20 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro 
reais e vinte centavos) correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes; ITEM 60, no valor total de R$ 241.630,35 (duzentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 
18.586,95 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
223.043,40 (duzentos e vinte e três mil, quarenta e três reais e quarenta 
centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
741.384,70 (setecentos e quarenta e um  mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 
setenta centavos); COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ITEM 
29, no valor total de R$ 140.353,00 (cento e quarenta mil, trezentos e cinquenta 
e três reais), sendo R$ 1.992,00 (um mil, novecentos e noventa e dois reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 138.361,00 
(cento e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais) correspondente à 
parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 44, no valor total de R$ 
247.999,36 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e 
trinta e seis centavos), sendo R$ 7.060,48 (sete mil, sessenta reais e quarenta e 
oito centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
240.938,88 (duzentos e quarenta mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e 
oito centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
388.352,36 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 
trinta e seis centavos); CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA, ITEM 07, no valor total de R$ 27.987,00 (vinte e 
sete mil, novecentos e oitenta e sete reais), sendo R$ 6.628,50 (seis mil, 
seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 21.358,50 (vinte e um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes, ITEM 13, no valor total de R$ 25.993,50 (vinte e 
cinco mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), sendo R$ 
1.333,00 (um mil, trezentos e trinta e três reais) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 24.660,50 (vinte e quatro mil, seiscentos e 
sessenta reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes. ITEM 14, no valor total de R$ 13.484,80 (treze mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo R$ 940,80 
(novecentos e quarenta reais e oitenta centavos) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 12.544,00 (doze mil, quinhentos e 
quarenta e quatro reais) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes

 ITEM 15, no valor total de R$ 52.976,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e 
seis reais), sendo R$ 7.568,00 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 45.408,00 (quarenta e 
cinco mil, quatrocentos e oito reais) correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes. ITEM 20, no valor total de R$ 120.802,50 (cento e vinte mil, 
oitocentos e dois reais e cinquenta centavos), sendo R$ 11.947,50 (onze mil, 
novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 108.885,00 (cento e oito mil, oitocentos e 
cinquenta e cinco reais) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 21, no valor total de R$ 34.131,00 (trinta e quatro mil, cento e trinta e um reais), 
sendo R$ 11.010,00 (onze mil e dez reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão 
Gerenciador) e R$ 23.121,00 (vinte e três mil, cento e vinte e um reais) correspondente 
à parcela dos Municípios Coparticipantes, ITEM 22, no valor total de R$ 35.960,00 
(trinta e cinco mil, novecentos e sessenta reais), sendo R$ 8.700,00 (oito mil e 
setecentos reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
27.260,00 (vinte e sete mil, duzentos e sessenta reais) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes, ITEM 26, no valor total de R$ 36.039,70 (trinta e seis mil, 
trinta e nove reais e setenta centavos), sendo R$ 10.947,00 (dez mil, novecentos e 
quarenta e sete reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
25.542,70 (vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, , ITEM 31, no valor total de 
R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil), sendo R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 51.300,00 (cinquenta e 
um mil e trezentos reais) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
ITEM 32, no valor total de R$ 258.216,00 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e 
dezesseis reais), sendo R$ 16.138,50 (dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e 
cinquenta centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
242.077,50 (duzentos e quarenta e dois mil, setenta e sete reais e cinquenta centavos) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, , ITEM 41, no valor total de 
R$ 19.530,00 (dezenove mil, quinhentos e trinta reais), sendo R$ 744,00 (setecentos e 
quarenta e quatro reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
18.786,00 (dezoito mil, setecentos e oitenta e seis reais) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes, , ITEM 45, no valor total de R$ 27.384,00 (vinte e sete mil 
e trezentos e oitenta e quatro reais), sendo R$ 2.445,00 (dois mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 
24.939,00 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais) correspondente à 
parcela dos Municípios Coparticipantes, , ITEM 51, no valor total de R$ 558.088,80 
(quinhentos e cinquenta e oito mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos), sendo R$ 
3.048,00 (três mil e quarenta e oito reais) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão 
Gerenciador) e R$ 555.040,80 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quarenta reais e 
oitenta centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
1.264.593,30 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três 
reais e trinta centavos); DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA, ITEM 03, no valor total de R$ 54.047,70 (cinquenta e quatro 
mil, quarenta e sete reais e setenta centavos), sendo R$ 3.860,55 (três mil, oitocentos e 
sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) correspondente à parcela ICISMEP 
(Órgão Gerenciador) e R$ 50.187,15 (cinquenta mil, cento e oitenta e sete reais e 
quinze centavos) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ITEM 48, 
no valor total de R$ 42.114,00 (quarenta e dois mil, cento e quatorze reais), sendo R$ 
3.509,50 (três mil, quinhentos e nove reais e cinquenta centavos) correspondente à 
parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 38.604,50 (trinta e oito mil, seiscentos e 
quatro reais e cinquenta centavos)correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes, perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe 
de R$ 96.161,70 (noventa e seis mil, cento e sessenta e um reais e setenta centavos); 
ELFA MEDICAMENTOS S.A, ITEM 67, no valor total de R$ 284.244,45 (duzentos e 
oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 
sendo R$ 13.535,45 (treze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco 
centavos) correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 270.709,00 
(duzentos e setenta mil, setecentos e nove reais) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes; ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
HOSPITALARES, ITEM 55, no valor total de R$ 5.744.955,00 (cinco milhões, 
setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), sendo R$ 
2.559,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 5.742.396,00 (cinco milhões, setecentos e 
quarenta e dois mil e trezentos e noventa e seis centavos) correspondente à parcela dos 
Municípios Coparticipantes; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA., ITEM 28, 
no valor total de R$ 35.997,00 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais), 
sendo R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais) correspondente à parcela ICISMEP 
(Órgão Gerenciador) e R$ 35.828,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes; ONCO PROD 
DISTRIBUIDORA PROD HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, ITEM 38, no 
valor total de R$ 82.625,60 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta 
centavos), sendo R$ 3.656,00 (três mil e seiscentos e cinquenta e seis reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 78.969,60 (setenta e oito 
mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) correspondente à parcela 
dos Municípios Coparticipantes; ITEM 39, no valor total de R$ 52.293,50 (cinquenta e 
dois mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), sendo R$ 1.172,50 (um 
mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 51.121,00 (cinquenta e um mil, cento e vinte e um 
reais) correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, perfazendo o valor 
total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 134.919,10 (cento e trinta e 
quatro mil, novecentos e dezenove reais e dez centavos); SOMA/MG PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, ITEM 05, no valor total de R$ 48.115,20 (quarenta e oito mil, 
cento e quinze reais e vinte centavos), sendo R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 47.947,20 (quarenta e 
sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) correspondente à parcela 
dos Municípios Coparticipantes; ITEM 12, no valor total de R$ 21.472,50 (vinte e um 
mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), sendo R$ 204,50 
(duzentos e quatro reais e cinquenta centavos) correspondente à parcela ICISMEP 
(Órgão Gerenciador) e R$ 21.268,00 (vinte e um mil e duzentos e sessenta e oito reais) 
correspondente à parcela dos Municípios Coparticipantes, perfazendo o valor total de 
itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 69.587,70 (sessenta e nove mil, 
quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos); STOCK MED PRODUTOS 
MEDICO-HOSPITALARES LTDA, ITEM 06, no valor total de R$ 54.094,15 
(cinquenta e quatro mil, noventa e quatro reais e quinze centavos), sendo R$ 2.458,83 
(dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 51.635,33 (cinquenta e 
um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos) correspondente à 
parcela dos Municípios Coparticipantes; UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA 
NACIONAL S.A, ITEM 64, no valor total de R$ 171.010,00 (cento e setenta e 

e um mil e dez reais), sendo R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais) 
correspondente à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador) e R$ 162.050,00 (cento e 
sessenta e dois mil e cinquenta reais) correspondente à parcela dos Municípios 
Coparticipantes. Os itens 04, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 30, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 47, 52, 58, 
59, 63, 65, 66, 68 e 69 restaram fracassados. Os itens 01, 10, 23, 24, 25, 34, 40, 56 e 61 
restaram desertos. 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 014/2021, Processo Licitatório n° 
020/2021, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos, mediante fornecimento de mão de 
obra e materiais necessários, para apoio, conservação e manutenção (preventiva, 
predial e corretiva) das instalações físicas prediais internas e externas da ICISMEP, 
bem como dos entes consorciados da Instituição, conforme discriminado no edital. 
Lote 01 adjudicado ao fornecedor:  L. C. DE ABREU FILHO. Valor total de R$ 
3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais), cujo desconto linear 
aplicado foi de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento). Betim/MG, 12 de maio de 
2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 113/2020. Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 63/2020. Ata de registro de preços n° 64/2020. Processo 
Administrativo n° 14/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro de preços registrados para o item n° 01 (água sanitária, solução aquosa a 
base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0% a 2,5% P/P), item n° 
23 (detergente concentrado para limpeza diária), item n° 28 (detergente líquido para 
louças, biodegradável, consistente com aroma natural/neutro), item n° 34 (esponja de 
lã de aço) e item n° 112 (saco plástico preto para lixo, capacidade de 100 litros). 
Solicitante: 3 Poderes Comércio LTDA - ME – CNPJ: 14.937.152/0001-20. DECISÃO. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 14/2021, visando a análise da 
pertinência do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preços registrados, 
pleiteado pela empresa 3 Poderes Comércio LTDA - ME; Considerando que o valor 
reajustado proposto pelo fornecedor para os itens 01, 23, 28, 34 e 112 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 3 Poderes 
Comércio LTDA - ME., referente ao item n° 01 (água sanitária, solução aquosa a base 
de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0% a 2,5% P/P), item n° 23 
(detergente concentrado para limpeza diária), item n° 28 (detergente líquido para 
louças, biodegradável, consistente com aroma natural/neutro), item n° 34 (esponja de 
lã de aço) e item n° 112 (saco plástico preto para lixo, capacidade de 100 litros), 
constantes na ata de registro de preços n° 64/2020. Dessa forma, o valor unitário do 
item n° 01 será de R$ 2,18, o valor unitário do item n° 23 será de R$ 3,56, o valor 
unitário do item n° 28 será de R$ 1,41, o valor unitário do item n° 34 será R$ 1,08 e o 
valor unitário do item n° 112 será de R$ 0,30. O referido reequilíbrio aplica-se a partir 
de 16 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, 
13 de maio de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 15/2021. Processo 
Licitatório nº 14/2021, Pregão Eletrônico nº 10/2021. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de OPME – Órtese e Prótese. Empresas detentoras dos 
preços registrados: I11 COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA e BML 
HOSPITALAR LTDA. 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) 3512-4420.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Ata de Registro de 
Preços. Sthefanie Gosling, 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 Daniele Ferreira, fica designada como fiscal da Ata nº 15/2021, decorrente 
do processo licitatório n° 14/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de OPME – Órtese e Prótese, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório 
supracitado. 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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo ao Contrato Nº 
01/2021, Processo Licitatório nº 07/2021, Dispensa de Licitação nº 01/2021. Objeto: O 
objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo contratual por um período 
de 56 (cinquenta e seis) dias, bem como desconto de R$ 87,11 (oitenta e sete reais e 
onze centavos). Empresa Contratada: ELMO PROMOÇOES E LOCAÇÕES 
SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.606.349/0001-46. 
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. RETIFICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO. 
Betim/MG, 12 de maio de 2021. Considerando a manifestação da Pregoeira no que 
tange à proposta da empresa MED-CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA. para o item 13; considerando a proposta final da empresa acostada aos autos; e 
considerando a manifestação da Controladoria da ICISMEP; Retifico a homologação 
do Processo Licitatório nº 19/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021, publicada no órgão 
oficial da ICISMEP em 03 de maio de 2021, especificamente no que tange ao item 13, 
arrematado pela empresa MED-CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
LTDA. inicialmente pelo valor total de R$ 28.080,00 (vinte e oito mil e oitenta reais), 
passando o valor total arrematado para R$ 24.998,40 (vinte e quatro mil oitocentos e 
noventa e oito reais e quarenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP
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o valor total de R$ 3.472,00 (três mil quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 
21.526,40 (vinte e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes. O valor total dos preços registrados 
passa a ser de R$ 5.041.515,30 (cinco milhões e quarenta e um mil e quinhentos e 
quinze reais e trinta centavos), sendo R$ 65.261,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e um reais) correspondente à parcela ICISMEP (órgão gerenciador) e R$ 
4.976.254,30 (quatro milhões novecentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e 
quatro reais e trinta centavos) correspondente aos Municípios Coparticipantes. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 1º termo aditivo à ata de registro de preços n° 
14/2021, Processo Licitatório nº 19/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2021. Objeto: 
retificação dos valores registrados pela empresa MED-CARE COMÉCIO DE 
MATERIAIS MÉDICOS LTDA. para o item 13. Onde se lê “Preço Registrado 
Unitário R$ 78,00”, leia-se “Preço Registrado Unitário R$ 69,44; Onde se lê “Preço 
Registrado Total R$ 28.080,00”, leia-se “Preço Registrado Total R$ 24.998,40; e onde 
se lê “Valor total dos preços registrados: R$ 5.044.596,90 (cinco milhões, quarenta e 
quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa centavos), leia-se “Valor total 
dos preços registrados: R$ 5.041.515,30 (cinco milhões e quarenta e um mil e 
quinhentos e quinze reais e trinta centavos)”. Betim, 13 de maio de 2021. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica retificação do edital e a nova data 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 26/05/2021. 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, 13/05/2021.    

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 30/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 49/2021, nos moldes das Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. A abertura das 
propostas se dará às 9h do dia 02/06/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. 
O objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E INSUMOS 
FARMACÊUTICOS. O edital completo está disponível no site www.licitacoes-
e.com.br do Banco do Brasil S/A, 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. A 
pregoeira, 13/05/2020.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 16/2021. 
Processo Licitatório nº 26/2021, Pregão Eletrônico nº 20/2021. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de agulhas para biópsia e punção, com 
instrumento de biópsia (pistola) em regime de comodato. Empresas detentoras dos 
preços registrados: ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI e UNIT – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 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) 
3512-4420.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Ata de Registro de Preços. 
Sthefanie Gosling, 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 Daniele 
Ferreira, fica designada como fiscal da Ata nº 16/2021, decorrente do processo 
licitatório n° 26/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de agulhas para biópsia e punção, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado. 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. 

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 05 DE MAIO DE 2021. DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE PATRIMÔNIO NO ÂMBITO 
DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA-ICISMEP. ELSON DA SILVA SANTOS JUNIOR, secretário executivo 
da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, incisos I a XXXV, da 7ª 
alteração contratual; RESOLVE: Art. 1º. Instituir, no âmbito da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, a Comissão 
Permanente de Patrimônio. Art. 2º. A Comissão instituída no art. 1º terá como 
membros os seguintes empregados públicos da Instituição: I – Débora Camargos de 
Assis Diniz - Matrícula 1326 - Presidente da comissão; II – Thiago de Souza Rocha - 
Matrícula 1709 – Vice-presidente; III – Cátia Pereira da Silva - Matrícula 1365 - 
Membro; Parágrafo Único. A coordenação da Comissão ficará sob responsabilidade 
do indicado no inciso I do caput.  Art. 3º. A Comissão terá como atribuição realizar, 
junto ao setor de patrimônio, a avaliação, controle e Inventário de bens patrimoniais 
móveis e imóveis da ICISMEP, bem como auxiliar na fiscalização de movimentação dos

bens, verificar a existência física e a localização de todos os bens patrimoniais nas unidades 
da ICISMEP. Art. 4º. Os membros componentes desta Comissão e indicados no art. 2º não 
perceberão qualquer tipo de acréscimo salarial ou gratificação pelo desempenho deste 
múnus. Art. 5º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Betim/MG, 05 
de maio de 2021. Elson da Silva Santos Junior, secretário executivo da ICISMEP. 

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 12 DE MAIO DE 2021. EXONERA DIRETOR NA 
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. ANTÔNIO AUGUSTO RESENDE MAIA, presidente da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 14, incisos I a VIII, do Contrato de Consorcio Público, nos 
termos de sua 7ª alteração contratual; RESOLVE: Art. 1º Fica exonerada ERIKA 
AUGUSTA PEREIRA FONSECA do cargo de DIRETOR 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 12 de maio de 2021. Betim/MG, 12 de 
maio de 2021. Antônio Augusto Resende Maia, presidente ICISMEP. 

TERMO DE GESTÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas, designa os 
funcionários a seguir mencionados para o exercício da gestão de Contrato ou Ata de 
Registro de Preços, celebrados por esta Instituição e administrados pela Secretaria 
Executiva, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras:  

A 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. 
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