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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 julho de 2021, 
motivada pela solicitação do município de Pará de Minas e pelos 
efeitos mercadológicos analisados e aprovados pela Comissão Técnica para a 
Avaliação e Formalização das Alterações da TSPS e ainda referente à 
alterações técnicas de procedimentos e serviços executados nas Unidades 
ICISMEP. 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 da Ata de Registro de Preços nº 30/2021. 
Processo Licitatório nº 35/2021, Pregão Eletrônico nº 23/2021. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de lanches e insumos. Empresas 
detentoras dos preços registrados: INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
NUTRIVIDA LTDA. ME e RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. ME. 
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. 
Diretor Geral da ICISMEP, Eustáquio da Abadia Amaral, faço saber, nos termos 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que a empregada 
Ana Tamires Jardim Carvalho Gonçalves, fica designada como fiscal da Ata de 
Registro de Preços nº 30/2021, decorrente do Processo Licitatório n° 
35/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
lanches e insumos, 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 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços nº 30/2021, Processo Licitatório nº 35/2021, Pregão Eletrônico nº 23/2021. 
Objeto: o objeto do presente termo aditivo é o ajuste tempestivo dos valores 
registrados para o lote 02 da Ata de Registro de Preços 30/2021, conforme 
proposta de preços constante às fls. 437/441 do Processo Licitatório nº 
35/2021. Em razão da revisão o valor total do lote 02 passa de R$ 
18.696,00 (seis reais e quarenta e oito centavos) para R$ 17.828,60 (seis 
reais e doze centavos). O valor total dos preços registrados passa de R$ 
109.676,00 (cento e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais) para R$ 
108.808,60 (cento e oito mil, oitocentos e oito reais e sessenta centavos). 
Empresa Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO NUTRIVIDA LTDA. 
– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.988.211/001-02. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
na ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, nº 135, Bairro Brasileia, Betim/MG, 
no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 2571-3026. 
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