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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 47/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 79/2021, nos 
moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de 
menor preço por item. A abertura das propostas se dará às 9h do dia 
10/08/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado 
é: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos à controle especial II – “E” a “M”. O edital 
completo está no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, 
no site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda se encontra 
disponível no setor de Licitações, situado na Rua Córsega, nº 318, 
Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h, 
mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações, 
telefone (31) 3512-4414. A pregoeira, 26/07/2021. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do quarto Termo Aditivo a 
Ata Nº 62/2020, Processo Licitatório nº 106/2020. Objeto: O objeto do 
presente termo aditivo é a liberação do fornecedor ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, em relação ao 
compromisso assumido na Ata de Registro de Preços n° 62/2020, no que 
se refere ao item n° 30 (CETOPROFENO 100MG IV - PÓ 
LIOFILIZADO INJETÁVEL), em virtude da decisão anexada ao 
Processo Administrativo n° 43/2021 (fl. 32), publicada no órgão oficial 
da ICISMEP em 30 de junho de 2021. O fornecedor será considerado 
liberado do compromisso assumido a partir de 04 de maio de 2021. 
Havendo autorizações de fornecimento emitidas e não entregues antes 
da data mencionada, a Contratada deverá regularizar o cumprimento 
imediato do fornecimento, sob pena de aplicação das sanções previstas 
na ata de registro de preços. Empresa Contratada: ACÁCIA COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.945.035/0001-91. 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 nº 74/2021. Referência: 
Adesão à ata de registro n° 14/2020 do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, oriunda do 
Pregão Eletrônico nº 008/2020, Processo Administrativo n° 042/2020, 
Registro de Preços n° 015/2020. AUTORIZAÇÃO. Considerando a 
abertura do processo n° 74/2021, visando a adesão à ata de registro de 
preços n° 14/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 008/2020, Processo 
Administrativo n° 042/2020, Registro de Preços n° 015/2020, realizado 
pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do 
Piranga – CISAMAPI; Considerando a justificativa do requisitante 
demonstrando a necessidade fática da aquisição do insumo; 
Considerando o Ofício n° 32/2021, da secretaria executiva do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – 
CISAMAPI, autorizando a adesão à ata de registro de preços; 
Considerando a manifestação favorável da empresa Minasfor Ltda., 
beneficiária do registro de preços; Considerando que a ata de registro de 
preços do Consórcio CISAMAPI registrou os melhores preços face a 
pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando a 
manifestação do setor de Contabilidade da ICISMEP, demonstrando a 
existência de dotação orçamentária para suportar as despesas oriundas 
da contratação; Considerando o Parecer Jurídico n° 162 acostado aos 
autos; E por fim, considerando que a adesão pretendida atende 
aos preceitos legais, AUTORIZO a adesão à ata de registro de 
preços n° 14/2020, oriunda do Pregão Eletrônico 008/2020, 
Processo Administrativo n° 042/2020, Registro de Preços n° 015/2020, 
realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião 
do Vale do Piranga – CISAMAPI, para aquisição de 20 (vinte) 
unidades de pasta condutora para eletroencefalografia (pote de 1 kg), no valor 
unitário de R$ 64,28 (sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), 
totalizando o valor de R$ 1.285,60 (mil duzentos e oitenta e cinco reais e 
sessenta centavos). Betim/MG, 26 de julho de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização 
do Pregão Eletrônico nº 44/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 
76/2021, nos moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, 
sob o regime de menor preço por item. A abertura das propostas se 
dará às 9h do dia 09/08/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O 
objeto licitado é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS À 
CONTROLE ESPECIAL III – “N a Z”. O edital completo está disponível 
no site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, no site da 
ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda, disponível no setor de 
Licitações, situado na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, 
Betim/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos 
emolumentos. Mais informações pelo telefone (31) 3512-4420. A 
pregoeira, 27/07/2021. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro Termo Aditivo à Ata Nº 57/2020, 
Processo Licitatório nº 96/2020. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para o item 145 da Ata de Registro de Preços 
nº 57/2020, conforme decisão de fls. 31 exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 57/2021, publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 15 de 
julho de 2021. Em virtude do deferimento do pedido, o valor unitário do item 
passa a ser de: 

O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 10 de junho 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. O descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor as 
sanções estabelecidas na ata de registro de preços. Empresa Contratada: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.945.035/0001-91. 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 2° termo aditivo à ATA de Nº 20/2021, 
Processo Licitatório nº 152/2020. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para o item n° 55 (omeprazol 40 mg – pó 
liofilizado injetável + diluente), constante na ata de registro de preços nº 20/2021, 
conforme decisão de fl. 29 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 
64/2021, e publicada no órgão oficial da ICISMEP em 12 de julho de 2021. Em 
virtude do deferimento do pedido, o novo valor do item será o estabelecido a 
seguir:  

O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 24 de junho de 2021. Empresa 
Contratada: ESPÍRITO SANTO DITRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 28.911.309/0001-52. 
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 sexto Termo Aditivo à Ata Nº 04/2021, 
Processo Licitatório nº 137/2020. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para o item 229 da Ata de Registro de Preços 
nº 04/2021, conforme decisão de fls. 27 exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 63/2021, publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 15 de 
julho de 2021. Em virtude do deferimento do pedido, o valor unitário do item 
passa a ser de: 

O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 23 de junho 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. O descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor as 
sanções estabelecidas na ata de registro de preços. Empresa Contratada: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.945.035/0001-91. 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 3° termo aditivo à ATA de Nº 
68/2020, Processo Licitatório nº 129/2020. Objeto: O objeto do presente 
termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para os itens no 09 
(agulha descartável hipodérmica, calibre 20 x 5.5, sem dispositivo 
de segurança), no 27 (cateter intravenoso jelco 18G) e no 50 (agulha 
de raquianestesia 25x3 1/2, com bisel tipo quincke), constantes na ata de 
registro de preços no 68/2020, conforme decisão de fl. 42 exarada nos 
autos do Processo Administrativo no 38/2021, e publicada no Órgão 
Oficial da ICISMEP em 23 de junho de 2021. Em virtude do deferimento do 
pedido, os novos valores dos itens serão os estabelecidos a seguir: 

O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 11 de maio 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: 
MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.207.500/0001-07. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
da ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível na Secretaria Executiva da ICSMEP, 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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