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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato Nº 33/2020, Processo Licitatório nº 69/2020, concorrência Nº 
01/2020. Objeto: É objeto do presente termo aditivo o acréscimo 
quantitativo ao valor total do Contrato, no percentual de 25% (vinte e cinco 
por cento), com fundamento no inciso l, alínea b, e § 1º do art. 65 c/c art.58, 
inciso l, da Lei nº 8.666/91993. Em virtude do acréscimo, o valor resultará em 
R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais). Empresa 
Contratada: SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.231.343/0001-74. 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 junho de 2021, 
motivada pelas solicitações dos municípios de Contagem, Itatitaiuçu e Pará de 
Minas. 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. 




