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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP e ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA nº 
32.929.819/0004-77 celebram o Contrato nº 10/2021. Processo nº 30/2021, Inexigibilidade 
de Licitação nº 01/2021. Objeto: Aquisição de insumo para equipamento oftalmológico 
BSS (Solução Salina Balanceada). Vigência: 12 meses, a contar de 24/05/2021. Valor 
global: R$ 21.776,40. Dotações orçamentárias: 3.3.90.30.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002, 
3.3.90.30.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003 e 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP e Fabio Pires de 
Almeida.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível na Diretoria de Gestão 
em Inovação e Logística, 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 Contrato. 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 do Contrato n° 10/2021, decorrente do 
Processo nº 30/2021, cujo objeto é a Aquisição de insumo para equipamento 
oftalmológico BSS (Solução Salina Balanceada). 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 o 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 57/2020, 
Processo Licitatório nº 96/2020, Pregão Eletrônico nº 56/2020. O objeto do presente 
termo aditivo é a retificação do endereço da empresa Prati Donaduzzi e Cia Ltda, 
mencionado na Ata de Registro de Preços nº 57/2020. Onde se lê: ‘’Rua Crissiumal, 
nº 2.469, Bairro Jardim La Salle, no Município de Toledo – PR, CEP: 85903-290, 
(Fl.02 da Ata de Registro de Preços nº 57/2020), leia-se ‘’Rua Mitsugoro Tanaka, nº 
145, Bairro Centro Industrial Nilton Arruda, no Município de Toledo – PR, CEP: 
85903-630’’. Permanecem inalteradas as demais disposições da Ata de Registro de 
Preços.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do oitavo termo aditivo a ATA de Nº 11/2020, 
Processo Licitatório nº 100/2019. O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para o item 15, constante na ata de registro de 
preços n° 11/2020, e a liberação do fornecedor do compromisso assumido para o 
item 16 (alopurinol 300 mg), constante na mesma ata, tendo em vista a decisão 
exarada nos autos do Processo Administrativo n° 16/2021, publicada no órgão 
oficial da ICISMEP em 07 de maio de 20201. Em decorrência do reequilíbrio 
econômico-financeiro fica o item alterado o valor do item 15, 
conforme estabelecido a seguir: 

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 28 de outubro de 2020 a 19 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 da decisão.  Empresa Contratada: DIMASTER 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.520.829/0001-40. 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 4° 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 o 
reequilíbrio econômico-financeiro, bem com troca de marca para o item 80 (fita crepe 
adesiva hospitalar), constante na ata de registro de preços n° 66/2020, conforme decisão 
de fl. 33 exarada nos autos do Processo Administrativo n° 08/2021, publicada no órgão 
oficial da ICISMEP em 03 de maio de 2021. Em decorrência do reequilíbrio econômico-
financeiro, bem como a troca de marca, fica o item alterado conforme disposto a seguir:

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 04 de fevereiro de 2021, não 
abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas antes da data 
mencionada. 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 5° 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 o reequilíbrio econômico-financeiro 
para os itens 84 e 139, constantes na ata de registro de preços n° 66/2020, 
conforme decisão de fl. 28 exarada nos autos do Processo Administrativo n° 
10/2021, publicada no órgão oficial em 03 de maio de 2021. Em 
decorrência do reequilíbrio econômico-financeiro, os novos valores para os 
itens 84 e 139 passam a ser os seguintes:

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 09 de fevereiro de 2021, não 
abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas antes da data 
mencionada. 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. Processo Administrativo n° 49/2021. Referência: 
Prestação de serviços médicos especializados sem a observância do 
procedimento de alteração de tabela própria da instituição e sem prévio 
empenho. Prestadora dos serviços: Instituto Jurídico para Efetivação da 
Cidadania e Saúde - AVANTE. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 49/2020, instaurado em virtude da prestação de 
serviços médicos especializados ao município de Iguatama, através do 
Contrato nº 046/2021, sem observância do procedimento para alteração da 
Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), e sem empenho 
tempestivo do Contrato n° 07/2021, firmado com o Instituto Jurídico para 
Efetivação da Cidadania e Saúde - AVANTE; Considerando que os serviços 
foram efetivamente prestados, conforme atestado pela Diretoria de Gestão em 
Saúde da ICISMEP; Considerando que a nulidade não exonera a 
Administração do dever de indenizar o contratado pelo que esse houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, nos termos 
do art. 59, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93; E ainda, considerando a 
argumentação encampada no parecer jurídico acostado aos autos, autorizo o 
pagamento por indenização ao Instituto Jurídico para Efetivação da 
Cidadania e Saúde - AVANTE, no montante total de R$ 158.068,22 (cento e 
cinquenta e oito mil e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), que é a 
melhor alternativa para equacionar essa questão envolvendo médicos e 
usuários/SUS. E determino a apuração dos fatos, a fim de verificar eventuais 
irregularidades funcionais que deram ensejo ao pagamento em caráter 
indenizatório. Publica-se. Notifica-se. Betim/MG, 25 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 21/2021. 
Processo Licitatório nº 22/2021, Pregão Eletrônico nº 16/2021. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório. 
Empresas detentoras dos preços registrados: ALIANÇA COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO LTDA, CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA, GISELLE 
NUNES PEREIRA DE PAULA CARMO 08520975658, IDPROMO 
COMERCIAL EIRELI – EPP, LÁZARO BEZERRA SOARES ME, RAYANA 
COMÉRCIO DE PAPEIS EIRELI e VISA ELETRO EIRELI. 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 
a empregada Daniele Ferreira fica designada como fiscal da Ata n° 21/2021, 
decorrente do processo licitatório n° 22/2021, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de material de escritório, 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 da Ata de Registro de Preços nº 23/2021. 
Processo Licitatório nº 28/2021, Pregão Eletrônico nº 21/2021. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de nitrogênio líquido. 
Empresa detentora do preço registrado: DANILO APARECIDO BORELLA – 
EPP. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP e representante da detentora do preço 
registrado. 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 
a empregada Daniele Ferreira fica designada como fiscal da Ata n° 23/2021, 
decorrente do processo licitatório n° 28/2021, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual aquisição de nitrogênio líquido, 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.  
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