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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do quinto termo aditivo à ATA de nº 47/2020, Processo Licitatório nº 
63/2020. O objeto do presente termo aditivo é a liberação do fornecedor Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli, em relação ao compromisso assumido no que tange ao fornecimento 
do item n° 28 (glicose 5% - 50 mg/ml – solução injetável – sistema fechado – frasco/bolsa 500 
ml), considerando a decisão exarada nos autos do processo administrativo n° 68/2021. 
Parágrafo único: A liberação em comento não abrange as autorizações de fornecimento 
emitidas em período anterior a 07 de julho de 2021. Empresa Contratada: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 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 sexto termo aditivo à ATA de nº 47/2020, Processo Licitatório nº 
63/2020. Considerando a decisão publicada no órgão oficial da ICISMEP em 04 de agosto de 
2021, fica a empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda. responsável pelo fornecimento do item n° 28 
(glicose 5% - 50 mg/ml – solução injetável – sistema fechado – frasco/bolsa 500 ml), 
constante na ata de registro de preços n° 47/2020. Empresa Contratada: FRESENIUS KABI 
BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.324.221/0016-90. 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. ATO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 10/2021 – 
PROCESSO N° 96/2021. Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse público, 
as informações e as justificativas, o parecer jurídico, e os demais documentos contidos nos 
autos do processo em epígrafe, RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a prestação de 
serviços jurídicos especializados de assessoria jurídica em Direito Constitucional, Tributário 
e Financeiro, para a) prestar consultoria tributária e financeira; b) atuação nas causas 
estratégicas do Consórcio Público em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado e da 
União, Justiça Estadual em primeira e segunda instância, Justiça Federal em primeira e 
segunda instância, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal; c) 
acompanhamento de inquéritos civis públicos, procedimentos investigatórios, ações penais e 
ações civis públicas de interesse da ICISMEP, em especial das ações mencionadas no Projeto 
Básico; d) assessoria na condução de contratos com entes da Administração Pública e 
particulares. Os serviços serão prestados por Bernardes & Advogados Associados, CNPJ n° 
01.574.437/0001-00. A inexigibilidade de licitação em comento se fundamenta na Lei Federal 
nº 8.666/1993, art. 25, II c/c art.13, III e V e Lei n° Federal n° 8.906/1994, art. 3°-A. O 
contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 
57, II, da Lei Federal n° 8.666/93. O valor mensal da contratação será de R$ 10.500,00 (dez 
mil e quinhentos reais), perfazendo o valor anual de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil 
reais). Dotações orçamentárias: 3.3.90.35.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001, 
3.3.90.35.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005 e 3.3.90.35.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005. Nessa 
oportunidade, determino a publicação deste ato. Betim/MG, 13 de agosto de 2021. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo ao contrato de Nº 06/2021, Processo Licitatório 
nº 148/2020. O objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para 
o item 10 da Ata de Registro de Preços nº 06/2021, conforme decisão de fls. 23 exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 85/2021, publicada neste Órgão Oficial em 09 de agosto 
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 19 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: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 10.807.173/0001-70. 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 da Ata de Registro de Preços nº 40/2021. 
Processo Licitatório nº 62/2021, Pregão Eletrônico nº 37/2021. Objeto: registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços contínuos de locação de equipamentos médico-
hospitalares e mobiliário hospitalar, incluindo instalação, manutenção 
preventiva, corretiva e a emissão dos devidos laudos de calibração dos 
equipamentos, além do fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento descrito no termo de 
referência. Empresas detentoras dos preços registrados: Aurion Equipamentos 
Eletrônicos Ltda. - EPP; Primed Comércio e Representações Ltda.; Priom 
Tecnologia em Equipamentos Eireli - 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. 
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 
o(a) empregado(a) Alfredo Davi Zanussi fica designado como fiscal da Ata n° 
40/2021, decorrente do processo licitatório n° 62/2021, cujo objeto é o registro 
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços contínuos de locação de equipamentos médico-
hospitalares e mobiliário hospitalar, incluindo instalação, manutenção 
preventiva, corretiva e a emissão dos devidos laudos de calibração dos 
equipamentos, além do fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento descrito no termo de 
referência . 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 39/2021. 
Processo Licitatório nº 71/2021, Pregão Eletrônico nº 42/2021. Objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de colírios. Empresas detentoras dos 
preços registrados: Asli Comercial Eireli; Cristália Produtos Químicos 
Farmacéuticos Ltda.; Ophthalmos S.A. 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 
o(a) empregado(a) Alex dos Reis de Paula fica designado como fiscal da Ata n° 
39/2021, decorrente do processo licitatório n° 71/2021, cujo objeto é o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de colírios, 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, consórcio público, comunica a realização 
do Pregão Eletrônico nº 57/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 92/2021, 
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 
25/08/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-HOSPITALARES PARA EFETIVAÇÃO DA 
OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, INCLUINDO INSTALAÇÃO, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E A EMISSÃO DOS 
DEVIDOS LAUDOS DE CALIBRAÇÃO, ALÉM DO FORNECIMENTO 
DE ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO INDIVIDUAL DE 
CADA EQUIPAMENTO. 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, 12/08/2021.
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