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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 
65/2020, relativo ao Processo Licitatório n° 126/2020, nos moldes das Leis 
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço global por 
item. A abertura das propostas se dará às 9h do dia 24/09/2020, a disputa ocorrerá 
às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS 
DESCARTÁVEIS. O edital completo está no site: www.licitacoes-e.com.br do 
Banco do Brasil S/A, no site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda se 
encontra disponível no setor de Licitações, situado na Rua Córsega, nº 318, 
Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos. Mais informações, telefone (31) 3512-4414. A 
pregoeira, 11/09/2020. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2019. ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2019. PROCESSO LICITATÓRIO N° 
52/2019.REFERÊNCIA: SOLICITAÇÃO DE TROCA DE MARCA - EMPRESA: 
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA – CNPJ: 20.235.404/0001-71. DECISÃO: 
Considerando a abertura do processo administrativo n° 58/2020, visando a análise 
da pertinência do pedido de troca de marca 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; Considerando a argumentação encampada no 
Parecer Jurídico n° 176/2020; E ainda, considerando que a necessidade da 
Administração subsiste, na busca de resguardar o interesse público, DEFIRO o 
pedido de troca de marca pugnado pela empresa DCB – DISTRIBUIDORA 
CIRÚRGICA BRASILEIRA, especificamente quanto ao item 03 registrado na Ata 
de Registro de Preços nº 52/2019, sem qualquer alteração de valor. Referida 
alteração aplicar-se-á a partir de 09 de julho de 2020 e enquanto vigente a Ata de 
Registro de Preços, não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas 
antes do período mencionado. Betim/MG, 10 de setembro de 2020. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 51/2020. 
Processo Licitatório nº 111/2020, Pregão Presencial nº 62/2020. Objeto: Registro 
de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de solução de chamada biométrica por reconhecimento facial, para 
registro de frequência escolar com utilização de equipamentos de biometria facial, 
na modalidade prestação de serviços, instalação, treinamento e suporte técnico no 
referido sistema para atender aos municípios consorciados à ICISMEP. Empresa 
detentora do preço registrado: BIOMTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A. 
Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP e representante da detentora do preço registrado. 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. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato de Nº 
18/2019, Processo Licitatório nº 170/2018. O objeto do presente termo aditivo é a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato, e a supressão de valor para os itens: 
óleo hidráulico e aditivo radiador para a linha Volare e a linha Mercedes. Fica 
prorrogado o prazo do contrato ora aditado por mais 12 (doze) meses, com 
vigência a contar do dia 14/11/2020 e término em 13/11/2021. Em virtude da 
negociação de preços realizada com o fornecedor, fica alterado o valor unitário 
dos itens: óleo hidráulico e aditivo radiador para as linhassss Volare e linha 
Mercedes.  

Considerando a supressão, o valor total do contrato passa a ser de R$ 653.437,89 
(seiscentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e nove 
centavos). Empresa Contratada: DIESEL ELETRONIC MANUTENÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.352.459/0001-29. 
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2020. PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 155/2018. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 17/2019. PROCESSO LICITATÓRIO N° 215/2018. REFERÊNCIA: 
Pedido de cancelamento de item - Empresa: ALFALAGOS LTDA DECISÃO: 
Considerando a instrução do processo administrativo n° 10/2020, bem como a 
demonstração da impossibilidade fática de entrega do medicamento CEFAZOLINA 
1G - item 09, constante na Ata de Registro de Preços n° 17/2019, decido por acatar 
o pedido de cancelamento da requerente ALFALAGOS LTDA. O item em comento 
encontra-se contemplado no processo licitatório n° 66/2020, cuja sessão do pregão 
eletrônico ocorreu em 05 de agosto 2020. Betim/MG, 11 de setembro de 2020. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.  
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