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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO   
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 
124/2021. Processo Licitatório nº 137/2020. Pregão Presencial para 
Registro de Preços n° 71/2020. Ata de registro de preços n° 04/2021. 
Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do preço 
registrado para o item n° 08 (ácido fólico 5 mg). Solicitante: Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli – CNPJ: 03.945.035/0001-91. 
DECISÃO. Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 
124/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela 
empresa Acácia Comércio de Medicamentos Eireli; Considerando 
que o art. 65, II, d, da Lei n° 8.666/93 dispõe que para restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente, deve sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual; Considerando que não restou demonstrada pela 
requerente a elevação de seus encargos, elemento necessário para 
configuração de álea econômica extraordinária; Considerando 
que não ficou evidenciado a discrepância entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração, relativa ao fornecimento do medicamento; indefiro o 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, pleiteado por Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli. São Joaquim de Bicas/MG, 25 
de novembro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do consórcio público ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do termo de retificação ao 2º termo 
aditivo à Ata de Registro de Preços nº 06/2021. Pelo presente Termo fica 
retificada a ementa do 2º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 
06/2021. Onde se lê: 2º Termo Aditivo à ata de registro de preços nº 
06/2021 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos controlados, que entre si celebram a Instituição 
de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP e 
MEDPOA Comércio de Material Hospitalar Ltda. leia-se: 2º termo aditivo à 
ata de registro de preços nº 06/2021 cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de soluções químicas, que entre si celebram 
ICISMEP e MEDPOA Comércio de Material Hospitalar Ltda. Signatário: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público 
ICISMEP. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na ICISMEP, 
com endereço na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 
32920- 000, Município de São Joaquim de Bicas /MG, no horário de 10h às 16h. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo ao 
contrato de Nº 26/2019, Processo Licitatório nº 209/2018. O objeto do presente 
termo aditivo é a alteração do endereço da sede administrativa da 
ICISMEP, bem como acréscimo de 25% sobre o valor inicial do contrato, nos 
moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, §§ 1º e 2º, da Lei nº 
8.666/1993. Empresa Contratada: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 007.832.586/0001-08. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível na Secretaria Executiva da ICISMEP, com endereço Rua 
Orquídeas, Nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, no 
Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras 
informações, telefone (31) 98308-8642. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução nº 95, de 23 de novembro de 
2021. Exonera coordenador do consórcio ICISMEP. Antônio 
Augusto Resende Maia, presidente da ICISMEP, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 14, incisos I a VIII, do Contrato 
de Consorcio Público, nos termos de sua 7ª alteração contratual; 
RESOLVE: Art. 1º - Fica exonerada Paula Cristina dos Santos do 
cargo de coordenador técnico na Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. Art. 2º - Esta Resolução entra 
em vigor na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 11 de 
novembro de 2021. Betim/MG, 23 de novembro de 2021. Antônio 
Augusto Resende Maia, presidente do consórcio público ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 91/2021, Processo Licitatório n° 
137/2021, conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime 
de menor preço por item. Abertura das propostas: às 9h do dia 
09/12/2021, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos antimicrobianos, 
antiparasitários e antifúngicos – “C a G”. Edital disponível em 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, e no 
setor de Licitações, Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de 
Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos 
emolumentos. Mais informações: (31) 98483-1905. A pregoeira, em 
26/11/2021. 
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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
64/2021. ProcessoLicitatório nº 114/2021, Pregão Eletrônico nº 71/2021. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de recarga de gases medicinais, com fornecimento de 
cilindro em regime de comodato. Empresa detentora dos preços registrados: White 
Martins Gases Industriais Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e os 
representantes da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-
se disponível na ICISMEP, com endereço na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, 
CEP 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. 
Mais informações, telefone (31) 98483-1905. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público. 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 a empregada pública 
Daniele Ferreira fica designada como fiscal da Ata N° 64/2021, decorrente do processo 
licitatório N° 114/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de recarga de gases medicinais, com fornecimento de cilindro em regime de 
comodato. 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, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 65/2021. 
Processo Licitatório nº 94/2021, Pregão Eletrônico nº 58/2021. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais I – “A” a “B”. Empresas 
detentoras dos preços registrados: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli; Biohosp 
Produtos Hospitalares S.A.; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.; Costa Camargo 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; Cristália Produtos Químicos 
Farmacêuticos Ltda.; Jethamed Produtos Hospitalares; Med Center Comercial 
Ltda.; Medicom Eireli; Nsa Distribuidora de Medicamentos Eireli; Prati, 
Donaduzzi & Cia Ltda.; Rg2s Distribuidora de Medicamentos Ltda.; Sameh – Soluções 
Hospitalares Ltda – EPP; Soma/Mg Produtos Hospitalares Ltda e W.A. Comércio e 
atacado de produtos farmacêuticos Ltda. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP e 
representantes das detentoras dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível na ICISMEP, com endereço na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro 
Flor de Minas, CEP 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público. 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 público Alex dos Reis de 
Paula fica designado como fiscal da Ata N° 65/2021, decorrente do processo licitatório N° 
94/2021, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
sólidos orais I – “A” a “B”. 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, consórcio público, e Eliane Maria Vieira, CPF nº 011.754.776-05, celebram 
o Contrato nº 31/2021. Processo nº 127/2021, Dispensa de Licitação nº 26/2021. Objeto: 
locação de imóvel destinado ao armazenamento do arquivo da sede administrativa do 
consórcio ICISMEP. Vigência: 12 meses, a contar de 03/11/2021. Valor 
global: R$ 9.000,00. Dotações orçamentárias: 
3.3.90.36.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001; 3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005; 
3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do consórcio e Eliane Maria Vieira.  A íntegra do instrumento encontra-se 
disponível na Diretoria de Administração e Gestão, com endereço na Rua Orquídeas, 
n° 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais 
informações, telefone (31) 98483-1905. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - 
ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal de Contrato. 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 público Alfredo Davi Zanussi fica 
designado como fiscal do Contrato n° 31/2021, decorrente do Processo nº 127/2021, 
Dispensa de Licitação nº 26/2021, cujo objeto é a locação de imóvel destinado ao 
armazenamento do arquivo da sede administrativa ICISMEP. A responsabilidade pelo 
exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da 
vigência do contrato, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades 
rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da 
vigência do Contrato, ou até ulterior decisão. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público, comunica a atualização de sua Tabela de Serviços 
e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de novembro de 2021, motivada pela 
autorização dos municípios de Martinho Campos, Campo Belo, Formiga, Sarzedo e Juatuba, 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, consórcio público. Extrato do quarto termo 
aditivo à Ata de Registro de Preço de Nº 67/2020, Processo Licitatório nº 
85/2020. O objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-
financeiro para o item n° 121 (sulfadiazina de prata 10mg/g - 400g - creme - 400g), 
constante na ata de registro de preços nº 67/2020, conforme decisão exarada nos 
autos do Processo Administrativo nº 113/2021, e publicada no Órgão Oficial da 
ICISMEP em 19 de novembro 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 05 de outubro 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 público ICISMEP e representante 
da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na 
Secretaria Executiva, com endereço Rua Orquídeas, Nº 489, Bairro Flor de 
Minas, CEP 32920-000, Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário 
de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 98308-8642.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro termo 
aditivo à Ata de Registro de Preço de Nº 29/2021, Processo Licitatório nº 39/2021. O 
objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para 
item n° 08 (clorexidina 0,5% - solução alcoólica 100 ml), conforme decisão de fl. 19 
exarada nos autos do Processo Administrativo nº 120/2021, e publicada no 
órgão oficial da ICISMEP em 08 de novembro de 2021. Em virtude do deferimento 
do pedido, o novo valor do item passa a ser de:  

O referido reequilíbrio aplicar-se-á a partir de 26 de outubro de 2021, não 
abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas em períoo 
anterior a data supramencionada. Empresa Contratada: MEDPOA 
COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 10.807.173/0001-70. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva da 
ICISMEP, com endereço Rua Orquídeas, Nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 
32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. 
Outras informações, telefone (31) 98308-8642.
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