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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 11/2021. 
Processo Licitatório nº 04/2021, Pregão Eletrônico nº 04/2021. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de etiquetas ribbon para 
impressora térmica e etiqueta matricial em formulário contínuo. Empresas 
detentoras dos preços registrados: CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA ME, 
ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP e ADESTACK 
AUTOADESIVOS E LAMINADOS 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) 3512-4420.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. 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 Thiago Souza Rocha fica designado como fiscal 
da Ata n° 11/2021, decorrente do processo licitatório n° 04/2021, cujo objeto 
é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de etiquetas ribbon 
para impressora térmica e etiqueta matricial em formulário contínuo, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital do 
Processo Licitatório supracitado. 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.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Presencial nº 
019/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 025/2021, nos moldes das Leis 
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. 
A abertura das propostas se dará às 9h do dia 05/05/2021 e a disputa ocorrerá 
às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de recarga de gases medicinais com fornecimento de 
cilindro em regime de comodato. 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, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 
10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais 
informações pelo telefone (31) 3512-4420. O pregoeiro, 16/04/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 12/2021. 
Processo Licitatório nº 17/2021, Pregão Eletrônico nº 11/2021. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
fracionamento de bevacizumabe. Empresas detentoras dos preços 
registrados: CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ESPECIAIS 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) 3512-4420. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. 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 Daniele Ferreira fica designada como fiscal da 
Ata n° 12/2021, decorrente do processo licitatório n° 17/2021, cujo objeto é o 
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
fracionamento de bevacizumabe, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório supracitado. 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.
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