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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 17 de 
maio de 2021. HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 26/2021, Processo Licitatório n° 42/2021, registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos, bens duráveis e saneantes 
contemplados no catálogo de preços da revista SIMPRO, edição atualizada, 
conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos fornecedores: 
ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA, ITEM 06, saldo total de R$ R$ 
3.775.000,00 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais), com percentual 
de desconto de 20% (vinte  por cento); EMENALI MEDICAL LTDA, ITEM 01, 
saldo total de R$ R$ R$ 33.900.000,00 (trinta e três milhões e novecentos mil 
reais), com percentual de desconto de 57% (cinquenta e sete por cento), ITEM 
02, saldo total de R$ 32.005.000,00 (trinta e dois milhões e cinco mil reais), com 
percentual de desconto de 83% (oitenta e três  por cento); TIDIMAR 
COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, ITEM 05, 
saldo total de R$ 5.535.000,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil 
reais), com percentual de desconto de 3% (três por cento); VALE COMERCIAL 
EIRELI, ITEM 03, saldo total de R$ 14.675.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e 
setenta e cinco mil reais), com percentual de desconto de 3,05% (três vírgula 
cinco centésimos por cento), ITEM 04, saldo total de R$ 14.175.000,00 (quatorze 
milhões, cento e setenta e cinco mil reais), com percentual de desconto de 2,6% 
(dois vírgula seis  por cento). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 017/2021. 
Processo Licitatório nº 006/2021, Pregão Eletrônico/Presencial nº 006/2021. 
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sujeitos a controle especial. Empresas detentoras dos preços registrados: Acácia 
Comércio de Medicamentos EIRELI, Drogafonte LTDA, Cristália Produtos 
Químicos Farmacêuticos Ltda, Soma/MG Produtos Hospitalares 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 Alvarenga , diretora de Administração e Gestão, faço saber, 
nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que 
o(a) empregado(a) Daniele Ferreira fica designado como fiscal da Ata n° 
17/2021, decorrente do processo licitatório n° 06/2021, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a controle 
especial, 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. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, comunica erro material na publicação da atualização 
de sua Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a 
partir de maio de 2021, publicada em 06 de maio de 2021, que passa a ter a 
seguinte redação: A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, comunica a atualização de sua Tabela de 
Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de maio de 
2021, motivada pelas solicitações dos municípios de Formiga, Rio Manso, São 
Joaquim de Bicas, Piracema, Pará de Minas, Igaratinga e Iguatama, e ainda 
referente à inclusão de serviços na Tabela de Gestão de Unidades no município 
de Ibirité. O documento na íntegra encontra-se publicado no sítio da ICISMEP 
(www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última atualização publicada.  Diretoria de 
Gestão em Saúde. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Quarto termo aditivo ao contrato de Nº 
15/2017, Processo Licitatório nº 115/2016. Objeto: Prorrogação do prazo 
contratual por um período de 12 (doze) meses. Empresa Contratada: CLARO 
S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 40.432.544/0001-47. 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 atualização de sua Tabela 
de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir 
de maio de 2021, motivada pelas solicitações dos municípios de Pará de 
Minas e Brumadinho. O documento na íntegra encontra-se publicado 
no sítio da ICISMEP (www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última 
atualização publicada.  Diretoria de Gestão em Saúde. 

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° 36/2021. 
Referências: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o 
item n° 01 (abaixador de língua em madeira), item n° 05 (algodão hidrófilo em bolas), 
item n° 19 (atadura de gaze gessada 06cm x 02m), item n° 20 (atadura de gaze gessada 
08cm x 02m), item n° 24 (avental cirúrgico descartável com toalha), item n° 29 (bisturi 
descartável para facoemulsificação 60°/55°), item n° 52 (conjunto para micronebulizador 
adulto), item n° 53 (conjunto para micronebulizador infantil), item n° 59 (equipo câmara 
dupla flexível), item n° 68 (espaçador valvulado com máscara adulto portátil), item n° 69 
(espaçador valvulado com máscara infantil portátil), item n° 72 (espátula de ayres de 
madeira resistente), item n° 79 (filtro antibacteriano com HME pediátrico), item n° 81 
(fita crepe para autoclave a vapor), item n° 82 (frasco para nutrição enteral 500 ml), item 
n° 93 (lençol descartável com elástico para maca), item n° 100 (luva de polietileno 
ginecológica), item n° 113 (máscara cirúrgica modelo N95), item n° 132 (pinça cheron 
descartável estéril), item n° 159 (touca descartável com elástico – sanfonada), item n° 161 
(tubo em puro látex 100%, cor âmbar modelo 200). Solicitante: Multimedic Comercial 
Ltda – Me. CNPJ: 00.207.500/0001-07. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 36/2021, visando a análise da pertinência do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Multimedic Comercial 
Ltda – ME; Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor para os itens 
01, 19, 20, 24, 29, 52, 53, 59, 72, 79, 81, 82, 93, 100, 113, 159 e 161 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 Multimedic Comercial Ltda – ME, 
referente aos itens n° 01, 19, 20, 24, 29, 52, 53, 59, 72, 79, 81, 82, 93, 100, 113, 159 e 161, 
constantes na ata de registro de preços n° 66/2020. Dessa forma, os valores unitários dos 
itens serão os seguintes: 

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 12 de abril 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. Referente aos itens n° 05, 68, 69 e 132 
libero o fornecedor do compromisso assumido, considerando que os valores 
propostos pela empresa se encontram superiores à média de preços de mercado 
obtida pela Instituição, e que não houve êxito nas negociações de preços com o 
fornecedor. Tendo em vista que não houve manifestação de interesse dos fornecedores 
remanescentes, revogo os itens mencionados da ata de registro de preços n° 66/2020. 
Betim/MG, 19 de maio 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° 34/2021. Referências: Solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado para o item n° 89 (invólucro 0,5x0,5M), e item n° 90 
(invólucro 1x1M). Solicitante: Difarmig Ltda – CNPJ: 19.961.036/0001-60. 
DECISÃO. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 34/2021, 
visando a análise da pertinência do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de 
preço registrado, pleiteado pela empresa Difarmig Ltda; Considerando que o valor 
reajustado proposto pelo fornecedor para o item n° 89 e 90 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 Difarmig Ltda, 
referente ao item n° 89 (invólucro 0,5x0,5M) e item n° 90 (invólucro 1x1M), 
constantes na ata de registro de preços n° 66/2020. Dessa forma, o valor unitário do 
item n° 89 será de R$ 0,65, e o valor unitário do item n° 90 será de R$ 2,08. O 
referido reequilíbrio aplica-se a partir de 31 de março 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, 19 de maio de 2021. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 3° 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 o reequilíbrio econômico-financeiro do valor registrado 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), constantes na Ata de 
Registro de Preços n° 64/2020, conforme decisão de fl. 111 exarada nos autos do 
Processo Administrativo nº 14/2021. Em virtude do deferimento do pedido, os 
novos valores dos itens serão os estabelecidos a seguir:

O referido reequilíbrio aplica-se á 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. Empresa Contratada: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 14.937.152/0001-20. 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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