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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 11/2020, 
relativo ao Processo Licitatório n° 19/2020, nos moldes das Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE. 
O início do acolhimento de proposta se dará às 8h do dia 26/05/2020. A abertura 
das propostas se dará às 9h do dia 28/05/2020 e a disputa ocorrerá às 10h do 
mesmo dia. O objeto licitado é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 
NAS UNIDADES DA ICISMEP. 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, n° 318, Bairro Arquipélago Verde,  Betim/MG, no horário de 10h às 16h, 
mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações pelo telefone 
(31) 3512-4441. A pregoeira, 15/05/2020. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. Inexigibilidade de Licitação 
n° 04/2020 – Processo n° 44/2020. RATIFICO a contratação com a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para a contratação de produtos e serviços 
por meio de pacote de serviços dos CORREIOS, mediante adesão ao termo de 
condições comerciais e anexos, quando contratados serviços específicos, que 
permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS, 
por meio dos canais de atendimento disponibilizados. As despesas decorrentes da 
contratação correrão a conta das dotações orçamentárias n° 
3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001, 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002, 
3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003, 3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0003.2.0005, 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006, 3.3.90.39.00.1.04.01.04.122.0002.2.0010, 
3.3.90.39.00.1.05.01.04.122.0002.2.0011 e 3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. A 
referida contratação perfaz o valor total do saldo de R$ 20.400,00 (vinte mil e 
quatrocentos reais). Betim/MG, 15 de maio de 2020. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. Inexigibilidade de Licitação 
n° 05/2020 – Processo n° 51/2020. RATIFICO a contratação com a empresa 
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA, para a prestação de serviços 
de atendimento avulso RTVUE em OCT (Tomografia de Coerência Óptica). As 
despesas decorrentes da contratação correrão a conta das dotações orçamentárias n
° 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006. 
Referida contratação perfaz o valor total de R$ 2.235,40 (dois mil, duzentos e trinta 
e cinco reais e quarenta centavos). Betim/MG, 15 de maio de 2020, Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 24 de abril 
de 2020. HOMOLOGO a presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 
14/2020, Processo Licitatório n° 22/2020, para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos que compõem a 
frota da ICISMEP, conforme discriminado no Edital, e adjudico o objeto à empresa 
vencedora: GENTE SEGURADORA S/A, ITEM 02, no valor total de R$ 26.970,00 
(vinte e seis mil, novecentos e setenta reais), referente à ICISMEP (Órgão 
Gerenciador). O item 01 restou DESERTO. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Contrato nº 19/2020. Processo Licitatório nº 
43/2020, Pregão Eletrônico n.º 27/2020. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e 
fornecimento de vale alimentação e refeição, via cartão magnético com chip, com 
tecnologia para as respectivas recargas de créditos mensais, destinados aos 
empregados da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – 
ICISMEP, de modo a possibilitar a aquisição de gêneros alimentícios por meio de 
rede de estabelecimentos credenciados. Empresa Contratada: TRIVALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA. Vigência do instrumento: 12 meses. Valor estimado da 
contratação: R$ 401.940,00 (quatrocentos e um mil, novecentos e quarenta reais). 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP e 
representante da Contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na 
Diretoria de Gestão em Inovação e Logística, com endereço na Rua Córsega, n° 
318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Mais 
informações, telefone (31) 3512-4414.
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