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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA

RESOLUÇÃO Nº 84, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021. DISPÕE SOBRE 
A SUBSTITUIÇÃO DE SUPLENTE DESIGNADO PELA RESOLUÇÃO Nº 
11/2021, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA 
PARA A AVALIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA 
TABELA DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE ICISMEP, NO 
ÂMBITO DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP. ELSON DA SILVA SANTOS 
JUNIOR, secretário executivo da Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 18, incisos I a XXXV, da 7ª alteração contratual; RESOLVE: Art. 1º. 
Fica designada Lidiane Monteiro Coelho - matrícula nº 1193 (diretora de Controle e 
Finanças da ICISMEP) como membro da Comissão de Avaliação, em substituição à 
Ana Carolina de Souza Almeida - matrícula 1387.  Art. 2º. Esta Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação, alterando a resolução nº 11, de 19 de janeiro de 
2021. Betim/MG, 04 de outubro de 2021. Elson da Silva Santos Junior, secretário 
executivo da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 65/2021. Processo 
Licitatório nº 152/2020. Pregão Eletrônico n° 81/2020. Ata de Registro de Preços n° 
20/2021. Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado. Item 28 
(dexametasona 2mg/ml - solução injetável - 1ml). Solicitante: Equipar Médico e 
Hospitalar Ltda. – CNPJ: 25.725.813/0001-70. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 65/2021, visando a análise da pertinência do pedido de 
cancelamento do preço registrado, pleiteado pela empresa Equipar Médico e 
Hospitalar Ltda.; Considerando a ausência de documentação que 
incontestavelmente comprove a situação de escassez e dificuldade de aquisição do 
medicamento “dexametasona 2mg/ml - solução injetável - 1ml”, item 28 da Ata de 
Registro de Preços em referência; Considerando a ausência de comprovação de 
notificação junto à ANVISA de descontinuação temporária de fabricação ou 
importação do item; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 
246/2021 acostado aos autos; Considerando que o pedido feito pela detentora do preço 
registrado não foi devidamente instruído, não preenchendo os requisitos legais, 
em observância a Lei n° 8.666/93 e ao Decreto n° 7.892/13; INDEFIRO o pedido 
de cancelamento do preço registrado, pleiteado pela empresa Equipar Médico e 
Hospitalar Ltda., para o item 28 (dexametasona 2mg/ml - solução injetável - 
1ml) constante na Ata de Registro de Preços n° 20/2021. Notifique-se a interessada para 
a ciência da presente decisão. Betim/MG, 05 de outubro de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 66/2021. Processo 
Licitatório n° 106/2020. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 61/2020. Ata de 
Registro de Preços n° 62/2020. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 52 (dipirona 500 mg/ml – 
solução injetável – 2 ml). Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli – 
CNPJ: 03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do processo 
administrativo n° 66/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado, pleiteado pela empresa Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli; Considerando que o valor reajustado proposto pelo 
fornecedor para o item n° 52 se encontra de acordo com a média de preços obtida em 
pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico acostado aos autos; E ainda, considerando que a 
necessidade de aquisição do item persiste, defiro a solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro pleiteada por Acácia Comércio de Medicamentos Eireli, 
referente ao item n° 52 (dipirona 500 mg/ml – solução injetável – 2 ml), constante na 
ata de registro de preços n° 62/2020. Dessa forma, o valor unitário do item n° 52 passa a 
ser de R$ 0,81 (oitenta e um centavos). O referido reequilíbrio aplicar-se-á a partir da 
data da assinatura da presente decisão, não abrangendo as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior, cujo fornecimento deve ser realizado em 
até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação desta decisão. O 
descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor as sanções estabelecidas na ata de 
registro de preços. Betim/MG, 04 de outubro de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 97/2021. Processo 
Licitatório nº 18/2021. Pregão Eletrônico n° 12/2021. Ata de Registro de Preços n° 
26/2021. Referência: solicitação de revisão do preço registrado. Item 18 
(esparadrapo impermeável 10cmx4,5m). Solicitante: DCB Distribuidora Cirúrgica 
Brasileira Ltda. – CNPJ: 20.235.404/0001-71. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 97/2021, visando a análise da pertinência do pedido de 
revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa DCB DISTRIBUIDORA 
CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA.; Considerando que em 11 de março de 2020 a 
Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do novo Coronavírus, devido a 
velocidade de propagação geográfica do vírus; Considerando que com a 
disseminação do vírus diversos setores foram afetados, propiciando incontáveis 
consequências em escala global, principalmente no que tange aos insumos e 
produtos para a saúde; Considerando que o valor reajustado proposto pelo 
fornecedor para o item se encontra de acordo com a média de preços obtida em 
pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico n° 245/2021 acostado aos autos; Considerando que o 
pedido feito pela detentora do preço registrado foi devidamente instruído, 
preenchendo os requisitos legais, em observância a Lei n° 8.666/93 e ao Decreto n° 
7.892/13; DEFIRO o pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa 
DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA., para o item 18 – 
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M – constante na Ata de Registro de 
Preços n° 26/2021, passando o valor unitário do item para R$ 7,29 (sete reais e vinte e 
nove centavos). O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 23 de agosto de 2021, não 
abrangendo as autorizações de fornecimento porventura em aberto emitidas antes 
da data mencionada. Notifique-se a interessada para a ciência da presente decisão. 
Betim/MG, 05 de outubro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 99/2021. Processo 
Licitatório nº 18/2021. Pregão Eletrônico n° 12/2021. Ata de Registro de Preços n° 
26/2021. Referência: solicitação de revisão do preço registrado. Item 11 (coletor de 
urina adulto 2000ml - sistema fechado). Solicitante: DCB Distribuidora Cirúrgica 
Brasileira Ltda. – CNPJ: 20.235.404/0001-71. DECISÃO. Considerando a abertura do

Processo Administrativo n° 99/2021, visando a análise da pertinência do pedido de 
revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa DCB DISTRIBUIDORA 
CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA.;  Considerando que em 11 de março de 2020 a 
Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do novo Coronavírus, devido a 
velocidade de propagação geográfica do vírus;  Considerando que com a disseminação 
do vírus diversos setores foram afetados, propiciando incontáveis consequências em 
escala global, principalmente no que tange aos insumos e produtos para a saúde; 
Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor para o item se encontra 
de acordo com a média de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pela 
Instituição; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 244/2021 
acostado aos autos; Considerando que o pedido feito pela detentora do preço registrado 
foi devidamente instruído, preenchendo os requisitos legais, em observância a Lei n° 
8.666/93 e ao Decreto n° 7.892/13; DEFIRO o pedido de revisão do preço registrado, 
pleiteado pela empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA., 
para o item 11 – COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML - SISTEMA FECHADO – 
constante na Ata de Registro de Preços n° 26/2021, passando o valor unitário do item 
para R$ 4,42 (quatro reais e quarenta e dois centavos). O referido reequilíbrio aplica-se a 
partir de 30 de agosto de 2021, não abrangendo as autorizações de fornecimento 
porventura em aberto emitidas antes da data mencionada. Notifique-se a interessada 
para a ciência da presente decisão. Betim/MG, 05 de outubro de 2021. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 101/2021. Processo Licitatório 
nº 137/2020. Pregão Presencial n° 71/2020. Ata de Registro de Preços n° 04/2021. 
Referência: solicitação de revisão do preço registrado. Item 75 (cloreto de sódio 3,5g + 
cloreto de potássio 1,5g + citrato de sódio 2,9g + glicose 20g - 27,9g - sais para 
reidratação oral - pó para solução oral). Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos 
Eireli – CNPJ: 03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 101/2021, visando a análise da pertinência do pedido de revisão do 
preço registrado, pleiteado pela empresa ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI; Considerando que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 
declarou pandemia do novo Coronavírus, devido a velocidade de propagação geográfica 
do vírus; Considerando que com a disseminação do vírus diversos setores foram 
afetados, propiciando incontáveis consequências em escala global, principalmente no 
que tange aos insumos e produtos para a saúde; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item se encontra de acordo com a média de preços 
obtida em pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 243/2021 acostado aos autos; 
Considerando que o pedido feito pela detentora do preço registrado foi devidamente 
instruído, preenchendo os requisitos legais, em observância a Lei n° 8.666/93 e ao 
Decreto n° 7.892/13; DEFIRO o pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela 
empresa ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, para o item 75 – 
CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO DE 
SÓDIO  2,9G + GLICOSE 20G - 27,9G - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ 
PARA SOLUÇÃO ORAL – constante na Ata de Registro de Preços n° 04/2021, 
passando o valor unitário do item para R$ 0,74 (setenta e quatro centavos). O referido 
reequilíbrio aplica-se a partir de 30 de agosto de 2021, não abrangendo as autorizações 
de fornecimento porventura em aberto emitidas antes da data mencionada. Notifique-se 
a interessada para a ciência da presente decisão. Betim/MG, 05 de outubro de 2021. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo à Ata de Registro de 
Preço de Nº 17/2021, Processo Licitatório nº 06/2021. O objeto do presente termo 
aditivo é a liberação do fornecedor Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda., em relação 
ao compromisso assumido na Ata de Registro de Preços no 17/2021, no que se refere ao 
item n° 07 (Diazepam 5mg/ml – solução injetável – 2ml), em virtude da decisão exarada 
nos autos do Processo Administrativo n° 86/2021, publicada no Órgão Oficial da 
ICISMEP em 10 de setembro de 2021. A liberação em comento não abrange as 
autorizações de fornecimento emitidas em período anterior a 28 de julho de 2021. 
Empresa Contratada: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 12.927.876/0001-67. 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 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 HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 04 de outubro 
de 2021. Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 57/2021, Processo Licitatório n° 92/2021, cujo objeto é 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, conforme condições e especificações evidenciadas no 
termo de referência. Itens adjudicados aos fornecedores: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA, ITEM 01, no valor total de R$ 5.071.794,00 (cinco milhões, 
setenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais), sendo que deste importe compete 
à ICISMEP o valor total de  R$ 38.220,00 (trinta e oito mil, duzentos e vinte reais) e  R$ 
5.033.574,00 (cinco milhões, trinta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes;  ITEM 03, no valor total de R$ 
3.952.983,60 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e 
três reais e sessenta centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor 
total de R$ 45.338,88 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito 
centavos) e R$ 3.907.644,72 (três milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e quarenta e 
quatro reais e setenta e dois centavos) correspondentes aos Municípios Coparticipantes; 
LOCMED HOSPITALAR LTDA, ITEM 02, no valor total de R$ 16.022.160,00 
(dezesseis milhões, vinte e dois mil, cento e sessenta reais) sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 314.160,00 (trezentos e quatorze mil, cento e 
sessenta reais) e  R$ 15.708.000,00 (quinze milhões, setecentos e oito mil reais) 
correspondentes aos Municípios Coparticipantes. O presente processo perfaz o valor 
total R$ 25.046.937,60 (vinte e cinco milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e 
sete reais e sessenta centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio  
ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do décimo oitavo termo aditivo à 15ª alteração de  
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contrato de consórcio ICISMEP. O objeto do presente termo aditivo é a entrada 
do município de Ubá no consórcio público. Signatários: Antônio Augusto 
Resende Maia, presidente do da ICISMEP e Edson Teixeira Filho, Prefeito de 
Ubá. Data de assinatura: 20 de setembro de 2021. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva da ICISMEP, com 
endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro Brasileia, Betim/MG.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 49/2021. Processo Licitatório nº 84/2021, Pregão Eletrônico nº 51/2021. 
Objeto: aquisição de mobiliário em geral. Empresas detentoras dos preços 
registrados: Achei Indústria de Móveis Ltda; HGC Taveira Comércio de 
Móveis-Eireli; Lider Distribuidora de Móveis e Equipamentos Para Saúde 
LTDA; Meta X Indústria e Comércio 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 empregado Alfredo Davi Zanussi fica designado como 
fiscal da Ata n° 49/2021, decorrente do processo licitatório n° 84/2021, cujo 
objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição mobiliário 
em geral, 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 da Ata de Registro de Preços 
nº 51/2021. Processo Licitatório nº 91/2021, Pregão Eletrônico nº 56/2021. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição mobiliário 
hospitalar para atender as demandas da ICISMEP. Empresas detentoras 
dos preços registrados: Conkast Equipamentos Tecnológicos LTDA.-ME; 
D&D Empreendimentos Comerciais Eireli- ME; Lider Distribuidora de 
Móveis e Equipamentos Para Saúde LTDA.; Portal Equipamentos 
Hospitalares Eireli; Visamed Comércio de Material Hospitalar Eireli. 
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 
empregado Alfredo Davi Zanussi fica designado como fiscal da Ata n° 
51/2021, decorrente do processo licitatório n° 91/2021, cujo objeto é o 
Registro de preços para futura e eventual aquisição mobiliário hospitalar para 
atender as demandas da ICISMEP, 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 da Ata de Registro de Preços nº 50/2021. 
Processo Licitatório nº 69/2021, Pregão Eletrônico nº 40/2021. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual de medicamentos sujeitos à controle especial I – 
“A a D”.; Empresas detentoras dos preços registrados: Acácia Comércio De 
Medicamentos Eireli; Agil Medicamentos Ltda.; BH Farma Comércio Ltda; 
Biohosp Produtos Hospitalares S.A.; Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.; 
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda.; Inovamed Hospitalar Ltda.; Med Center Comercial Ltda.; 
Med Center Comercial Ltda.; Medilar Importação E Distribuição De Produtos 
Médicos Hospitalares S/A; Multifarma Comércio E Representações Ltda.; Nsa 
Distribuidora De Medicamentos Eireli; Nutriminas Comércio De Nutrições 
Dietéticas E Materiais Hospitalares Ltda. - ME; Prati Donaduzzi & Cia Ltda.; 
RG2S Distribuidora De Medicamentos Ltda.; Sameh – Soluções Hospitalares 
Ltda.; Tidimar Comércio De Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; Werbran 
Distribuidora De Medicamentos 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 
empregado Alex dos Reis de Paula fica designado como fiscal da Ata n° 50/2021, 
decorrente do processo licitatório n° 69/2021, cujo objeto é o Registro de preços 
para futura e eventual aquisição medicamentos sujeitos à controle especial I – “A 
a D”, 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. 



“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do quarto termo aditivo à Ata de Registro de 
Preço de Nº 02/2021, Processo Licitatório nº 132/2020. O objeto do presente termo 
aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para o item n°37 (cloreto de sódio 9mg/
ml + benzâlconio 0,1mg/ml - solução nasal - 30 ml), constante na Ata de Registro de 
Preços no 02/2021, conforme decisão de fl. 30 exarada nos autos do Processo 
Administrativo no 93/2021, e publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 24 de 
setembro de 2021. 1.2. Em virtude do deferimento do pedido, o valor unitário do item 
passa a ser de:   

O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 13 de agosto de 2021, não abrangendo as 
autorizações de fornecimento emitidas antes do período mencionado. 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 
do consórcio 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 9º termo aditivo à Ata de registro de preço de 
Nº 64/2020, Processo Licitatório nº 113/2020. O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para os itens 34 e 85 da Ata de Registro de Preços 
nº 64/2020, conforme decisão de fls. 35 exarada nos autos do Processo Administrativo 
nº 96/2021, publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 24 de setembro 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 17 de agosto 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: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA. - 
ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.937.152/0001-20. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio 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. 
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