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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2020. 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 06/2020. PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
13/2020. REFERÊNCIA: SOLICITAÇÃO DE TROCA DE MARCA - 
EMPRESA: DROGAFONTE LTDA – CNPJ: 08.778.201/0001-26. DECISÃO 
Considerando a abertura do processo administrativo n° 45/2020, visando a 
análise da pertinência do pedido de troca de marca pleiteado pela empresa 
DROGAFONTE 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° 179/2020; 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 DROGAFONTE LTDA, 
especificamente quanto ao item 107 registrado na Ata de Registro de Preços nº 
13/2020, sem qualquer alteração de valor. Referida alteração deverá produzir 
seus efeitos da data do pedido apresentado (dia 23 de junho de 2020) e enquanto 
vigente a Ata de Registro de Preços, não abrangendo as autorizações de 
fornecimento emitidas antes do período mencionado. Betim/MG, 11 de 
setembro de 2020. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato de Nº 
05/2020, Processo Licitatório nº 109/2019. O objeto do presente termo aditivo é 
a prorrogação do prazo de vigência do contrato, nos termos do art. 57, § 1° e art. 
79, § 5° da Lei 8.666/93. Fica prorrogado o prazo do contrato ora aditado, com 
vigência a contar do dia 21/09/2020 e término previsto para 10/01/2021. 
Empresa Contratada: R&R ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.424.858/0001-71. 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. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 15 de 
setembro de 2020. Homologo a presente licitação na modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 43/2020, Processo Licitatório n° 65/2020, registro de preços para 
futura e eventual aquisição de recarga de gases medicinais com fornecimento de 
cilindro em regime de comodato, e ADJUDICO o objeto à empresa vencedora: 
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, ITEM 05, no valor total de R$ 4.410,00 (quatro 
mil, quatrocentos e dez reais), ITEM 06, no valor total de R$ 3.900,00 (três mil, 
novecentos reais), ITEM 07, no valor total de R$ 2.480,00 (dois mil, 
quatrocentos e oitenta reais) e ITEM 08, no valor total de R$ 900,00 (novecentos 
reais), todos correspondentes à parcela ICISMEP (Órgão Gerenciador), 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
11.690,00 (onze mil, seiscentos e noventa reais). Os itens exclusivos 01, 02, 03 e 
04 restaram desertos. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 50/2020. 
Processo Licitatório nº 97/2020, Pregão Eletrônico nº 57/2020. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de insumos para endoscopia e 
colonoscopia. Empresas detentoras dos preços registrados: EUROPA MÉDICO 
SERVICE LTDA EPP, MEDI – GLOBE BRASIL LTDA e E. TAMUSSINO & 
CIA LTDA. Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral da 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) 
3512-4442. 

TERMO DE GESTÃO DE CONTRATOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 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 do Contrato abaixo, celebrado por esta Instituição e administrado pela 
Secretaria Executiva, 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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