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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 24/2021 
Processo Licitatório nº 23/2021, Pregão Eletrônico nº 17/2021. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fios cirúrgicos. 
Empresas detentoras dos preços registrados: BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS 
LTDA, MAT MED HOSPITALAR LTDA – ME, MD FARMA 
DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA, NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS 
E ORTOPÉDICOS LTDA – EPP, POLYSUTURE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e SUTUMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS CIRÚRGICOS 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 
24/2021, decorrente do processo licitatório n° 23/2021, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de fios cirúrgicos, 
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 que o pedido de credenciamento da 
empresa INAL CIÊNCIA E SAÚDE S/A ao Credenciamento 02/2021, 
relativo ao Processo n° 40/2021, nos moldes da Lei Federal n° 8.666/1993, 
sendo o objeto 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) foi deferido. Comissão Permanente 
de Licitação, 28/05/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Retificação do extrato da decisão publicada no 
Órgão Oficial em 28 de maio de 2021, referente a liberação do compromisso 
assumido pela empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. – CNPJ: 
67.729.178/0002-20, no que se refere ao item n° 104 (óleo de girassol – uso 
tópico, 100 ml), constante na ata de registro de preços n° 02/2021. Onde se 
lê “Processo Administrativo n° 36/2021”, leia-se “Processo Administrativo n
° 22/2021”. 

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° 12/2021. Referências: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 11 
(cloro alvejante), item n° 14 (copo descartável capacidade 50 ml) e item n° 
15 (copo descartável capacidade 200 ml). Solicitante: Exata Indústria e 
Comércio Ltda – CNPJ: 17.591.262/0001-70. DECISÃO. Considerando a 
abertura do Processo Administrativo n° 12/2021, visando a análise da 
pertinência do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preços 
registrados, pleiteado pela empresa Exata Indústria e Comércio Ltda; 
Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor para os itens 
11, 14 e 15 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 Exata 
Indústria e Comércio Ltda, referente ao item n° 11 (cloro alvejante), item n° 
14 (copo descartável capacidade 50 ml) e item n° 15 (copo descartável 
capacidade 200 ml), constantes na ata de registro de preços n° 64/2020. 
Dessa forma, o valor unitário do item 11 será de R$ 2,56, o valor unitário do 
item 14 será de R$ 1,77 e o valor unitário do item 15 será de R$ 3,79. O 
referido reequilíbrio aplica-se a partir de 10 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. A data desse reequilíbrio se deve aos diversos pedidos da mesma 
natureza e aos efeitos adversos operacionalmente gerados pela pandemia. 
Betim/MG, 28 de maio de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Primeiro termo de apostilamento ao 
contrato de Nº 007/2020, Processo Licitatório nº 13/2020. Objeto: É objeto do 
presente Termo de Apostilamento o reajuste do valor, conforme cálculo contábil 
que perfaz o percentual de 5,195280%, com base na calculadora Cidadão (folha 
317 e 318), bem como Parecer Jurídico exarada em folhas 325 a 327, nos autos do 
processo licitatório nº 13/2020. Fica reajustado, o valor dos itens presentes no 
contrato, conforme a seguir:

Empresa Contratada: AMC INFORMÁTICA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 
62.541.735/0001-80. 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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