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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 
setembro de 2021, motivada pela solicitação dos municípios de Formiga, 
Barão de Cocais, Rio Acima, Martinho Campos, Juatuba, Campo Belo e 
Passa Tempo, e ainda pelos efeitos técnicos e mercadológicos analisados e 
aprovados pela Comissão Técnica para a avaliação e formalização das 
alterações da TSPS. 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 
46/2021. Processo Licitatório nº 77/2021, Pregão Eletrônico nº 45/2021. 
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
manipulados descrito no termo de referência. Empresas detentoras dos 
preços registrados: Citopharma Manipulação De Medicamentos Especiais 
Ltda, Eliah Farmácia De Manipulação Ltda, Famader Farmácia De 
Manipulação Ltda, Farmácia De Manipulação Ideal Fórmulas Ltda, 
Fórmulas Magistrais Manipulações Especiais Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio 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° 46/2021, decorrente do processo licitatório n° 77/2021, 
cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos manipulados 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 do segundo termo aditivo ao contrato 
de Nº 21/2019, Processo Licitatório nº 164/2018 O objeto do presente termo 
aditivo é o acréscimo de aproximadamente 25% ao valor inicial do contrato. 
Em decorrência da alteração, o valor será acrescido em R$ 8.270,10 (oito mil 
duzentos e setenta reais e dez centavos). Empresa Contratada: LABO-CITO 
EXAMES CITOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.969.747/0001-60. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, Diretor Geral 
do Consorcio 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 Brasiléia, Betim/MG, no horário 
de 10h às 16h Outras informações, telefone (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato 
de Nº 07/2021, Processo Licitatório nº 32/2021. O objeto do presente termo 
aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato por mais 180 (cento e 
oitenta) dias ou até a finalização do prazo de transição fixado no edital do 
Processo Licitatório nº 75/2021, o que ocorrer primeiro, conforme decisão 
de fls 1810 exarada nos autos do Processo nº 32/2021, Dispensa de Licitação 
nº 06/2021. Em virtude da presente prorrogação, o valor do contrato 
permanecerá de R$ 119.928.153,75 (cento e dezenove milhões, novecentos e 
vinte e oito mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). 
Empresa/Instituição contratada: INSTITUTO JURÍDICO PARA 
EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE, inscrita sob o CNPJ de nº 
03.893.350/0001-12. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, Diretor 
Geral do Consórcio Icismep e representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva do Consórcio 
Icismep, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasiléia, Betim/
MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Conversão da Ata de Registro de 
Preços de nº 51/2020 a Contrato de nº 23/2021, por mais um período de 12 
(doze) meses. O presente contrato é oriundo do saldo remanescente da Ata

de Registro de Preços nº 51/2020. O saldo total ESTIMADO deste contrato é 
de até R$ 22.898.400,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil 
e quatrocentos reais). Empresa Contratada: BIOMTECH SOLUCOES EM 
TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.254.598/0001-06. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, Diretor Geral do Consorcio 
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 Brasiléia, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Outras 
informações, telefone (31) 2571-3026. Betim/MG, no horário de 10h às 16h 
Outras informações, telefone (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. TERMO DE GESTÃO DE CONTRATOS E 
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio 
Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas, designa os funcionários a seguir mencionados para o exercício 
da gestão de Contrato ou Ata de Registro de Preços, celebrados por este 
Consórcio e administrados pela Diretoria de Gestão de Saúde, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras:

A responsabilidade do exercício da gestão supramencionada aplicar-se-á a 
partir desta data, ressalvados os casos não alterados por este termo, em que 
são mantidas as responsabilidades e gestão anteriormente estabelecidas, 
agora também ratificadas por este termo.
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