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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo ao Contrato 
de Nº 03/2020, Processo Licitatório nº 108/2019. O objeto do presente termo 
aditivo é a supressão de valor, referente a prestação de serviços de 
monitoramento eletrônico na unidade da ICISMEP localizada na Rua Barão 
do Rio Branco, n° 108, Bairro Centro, Brumadinho/MG. Em consonância 
com o art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, o valor do contrato será suprimido em 
15% (quinze por cento), totalizando o valor de R$ 1.684,71 (mil seiscentos e 
oitenta e quatro reais e setenta e um centavos). Empresa Contratada: SEMAX 
SEGURANÇA MÁXIMA LTDA, inscrita no CNPJ 09.193.771/0001-17. 
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 Brasiléia, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Outras 
informações, telefone (031) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 22/2021. Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 16/2021. Objeto: Aquisição de 
materiais de escritório. Referência: Impugnação apresentada pela empresa 
Multi Quadros e Vidros Ltda. – CNPJ: 03.961.467/0001-96. DECISÃO. 
Considerando a abertura do Processo Licitatório n° 22/2021, visando a 
aquisição de materiais de escritório; Considerando a impugnação 
apresentada pela empresa Multi Quadros e Vidros Ltda, no que se refere a 
habilitação técnica referente aos itens 89 e 183 (quadro branco, chapa de 
fibra de madeira, revestida com pintura branca vitrificada brilhante, moldura 
em alumínio); Considerando a manifestação do setor requisitante pelo 
cancelamento dos itens 89 e 183, que serão objeto de processo licitatório 
futuro; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 
061/2021 acostado aos autos; Considerando que a exigência de comprovação 
de aptidão para fornecimento de bens com características similares ao objeto 
do Pregão deve guardar proporção com a dimensão e complexidade do 
objeto da licitação; E por fim, considerando que o objeto da licitação em 
questão pode ser considerado como de menor dimensão e complexidade, 
facultada a demonstração de capacidade técnico-operacional como requisito 
de habilitação na licitação, mantenho os documentos de habilitação exigidos 
no edital, dispensada a apresentação de atestado de capacidade técnica. No 
que tange aos itens 89 e 183, acato o pedido de cancelamento, cujos itens 
serão dispostos em futuro edital de licitação. Betim/MG, 13 de abril de 2021. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a SUSPENSÃO da sessão do pregão 
eletrônico nº 16/2021, processo licitatório nº 22/2021, cujo objeto licitado é o 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de escritório, 
outrora agendada para o dia 14/04/2021, DEIXANDO IMEDIATAMENTE 
REAGENDADO a abertura das propostas para às 09h do dia 22/04/2021, e a 
disputa para às 10h do mesmo dia. 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, 13/04/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO N° 03/2021 – PROCESSO N° 37/2021. Considerando o 
Projeto Básico, as informações, pareceres e documentos contidos nos autos 
do Processo n° 08/2021, Chamamento Público n° 01/2021, RATIFICO a 
inexigibilidade de licitação n° 03/2021, originada do referido Chamamento, 
cujo objeto é a prestação de serviços de realização de RT-PCR, exame/teste 
que detecta a presença de RNA do vírus SARS-CoV-2 em amostra obtida por 
meio de swab, cujos serviços serão prestados pelo INSTITUTO HERMES 
PARDINI, CNPJ: 19.378.769/0090-41. Essa ratificação se fundamenta no art. 
25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor unitário a ser pago pela 
ICISMEP por teste realizado será de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco 
reais). A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado no interesse da Instituição, observadas as disposições legais. As 
despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta das dotações 
orçamentárias: 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.000. Nessa oportunidade, determino a 
publicação deste ato. Betim/MG, 12 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
39/2019. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
24/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2019. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 80/2020. ASSUNTO: solicitação de 
cancelamento do item “RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML + 

SERINGA DOSADORA” realizado pela empresa Distrimix Distribuidora 
de Medicamentos LTDA. DECISÃO. Considerando a abertura do processo 
administrativo n° 80/2020, visando a análise da pertinência do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro do item 140, pleiteado pela empresa 
Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA. Considerando que a 
formalização da ata de registro de preços está datada de 30 de setembro de 
2019, com vigência de 12 meses; Considerando a argumentação encampada 
no Parecer Jurídico n° 62/2020 acostado aos autos; E ainda, considerando 
que houve a perda do objeto em razão do vencimento da ata de registro 
de preços sem AF em aberto no período de sua vigência, ARQUIVE-SE os 
autos. Betim/MG, 13 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP.
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