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Sexta-feira, 23 de abril de 2021            

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.

ÓRGÃO
OFICIAL

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. Inexigibilidade de 
Licitação n° 01/2021 – Processo n° 30/2021. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, sobretudo no que se refere ao SUS, as 
informações e as justificativas, os pareceres técnico e jurídico, e os demais 
documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO a 
inexigibilidade de licitação para a aquisição de insumo para equipamento 
oftalmológico, solução salina balanceada, cujo fornecimento será realizado 
pela empresa Alcon Brasil Cuidados Com a Saúde Ltda., CNPJ: 
32.929.819/0004-77. A inexigibilidade de licitação em comento se 
fundamenta no art. 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93, observando, ainda, para 
fins de revestimento de validade jurídica à contratação, o art. 26 dessa Lei. O 
valor total da aquisição será de R$ 21.776,40 (vinte e um mil, setecentos e 
setenta e seis reais e quarenta centavos). Dotações orçamentárias por onde 
correrão as despesas: 3.3.90.30.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002, 
3.3.90.30.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003 e 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. 
Nessa oportunidade, determino a publicação e divulgação deste ato. Betim/
MG, 16 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 113/2020. Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 63/2020. Ata de registro de preços n° 
64/2020. Processo Administrativo n° 04/2021. Referências: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro ou cancelamento de preço registrado. 
Item 49 – lixeira plástica 15 litros, sem tampa tubular, para uso em escritório, 
confeccionada em material lavável, com capacidade para 15 litros, cor preta. 
Solicitante: MRV Plásticos e Comércio de Produtos em Geral Ltda. – CNPJ: 
17.428.167/0001-50. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 04/2021, visando a análise da pertinência do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro ou cancelamento de preço registrado, 
pleiteado pela empresa MRV Plásticos e Comércio de Produtos em Geral 
Ltda; Considerando que quando o preço de mercado tornar-se superior aos 
preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido; 
Considerando que quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação; Considerando que a empresa Wtrade 
Intermediações de Negócios LTDA (CNPJ: 21.856.981/0001-43) manifestou 
interesse em assumir o item em questão nas mesmas condições propostas 
pelo fornecedor MRV Plásticos e Comércio de Produtos em Geral Ltda; E 
ainda, considerando que a documentação entregue pela empresa Wtrade 
Intermediações de Negócios LTDA. se encontra de acordo com a habilitação 
exigida no edital da licitação, libero a empresa MRV Plásticos e Comércio de 
Produtos em Geral Ltda. do compromisso assumido em relação ao item n° 
49, constante na ata de registro de preços n° 64/2020, e determino a 
realização de termo aditivo a referida ata, para que a empresa Wtrade 
Intermediações de Negócios LTDA assuma o item em questão. Betim/MG, 
15 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 
(PUBLICADO NOVAMENTE DEVIDO A ERRO MATERIAL 
ENCONTRADO NO NÚMERO DO ITEM NA PUBLICAÇÃO DE 16 DE 
ABRIL DE 2021).

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 2º termo aditivo ao Contrato de Nº 
03/2021, Processo Licitatório nº 15/2021. Objeto: prorrogação do prazo por 
mais um período de 10 (dez) dias, com vigência a contar do dia 21/04/2021 e 
término em 30/04/2021. Empresa Contratada: RCS Soluções Médicas S/A, 
inscrita no CNPJ 17.836.262/0001-93. 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 (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. RESOLUÇÃO Nº 25, DE 19 DE ABRIL DE 
2021. NOMEAR SUPERVISOR I NA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. ANTÔNIO 
AUGUSTO RESENDE MAIA, presidente da Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 14, incisos I a VIII, do Contrato de Consorcio 
Público, nos termos de sua 7ª alteração contratual; RESOLVE: Art. 1º Fica 
nomeado ALEX DOS REIS DE PAULA no cargo de SUPERVISOR I na 
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
efeitos a partir de 26 de abril de 2021. Betim/MG, 19 de abril de 2021, 
Antônio Augusto Resende Maia, presidente da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIOPARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 06/2021. 
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 reequilíbrio econômico-financeiro ou cancelamento de 
preço registrado. Solicitante: Medilar Importação e Distribuição de 
Produtos Médico-Hospitalares S/A – CNPJ: 07.752.236/0001-23. 
DECISÃO. Considerando a abertura do processo administrativo n° 
06/2021, visando a análise da pertinência do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro, pleiteado pela empresa Medilar Importação e 
Distribuição de Produtos Médico-Hospitalares S/A; Considerando que o 
pedido apresentado pela referida empresa preencheu os pressupostos 
necessários para o realinhamento de preços; Considerando que o valor 
unitário proposto pela empresa se encontra de acordo com a média de 
valores de mercado obtida pela Instituição; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 071/2021; e ainda, 
considerando a necessidade de reestabelecimento da relação inicialmente 

pactuada, DEFIRO o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, pleiteado 
pela empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico-
Hospitalares S/A, para item n° 120 (sulfadiazina prata 10 mg), constante na ata 
de registro de preços n° 13/2020. Referido reequilíbrio abrangerá as 
autorizações de fornecimento emitidas entre 12 de novembro de 2020 a 30 de 
março de 2021, cujo novo valor unitário do item será de R$ 4,9525. Betim/
MG, 19 de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 07/2021 – PROCESSO N° 33/2021. Considerando o projeto 
básico, a supremacia do interesse público, sobretudo no que se refere ao SUS, 
as informações e as justificativas, os pareceres técnico e jurídico, e os demais 
documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO a 
dispensa de licitação para a aquisição de: hemostático absorvível de celulose, 
cujo fornecimento será realizado pela empresa Topmedical Comércio 
Representações Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares 
Ltda., CNPJ: 10.948.986/0001-80, no valor total de R$ 28.125,00 (vinte e oito 
mil cento e vinte e cinco reais); e preservativo masculino não lubrificado uso 
clínico, cujo fornecimento será realizado pela empresa Ativa Médico Cirúrgica 
Ltda., CNPJ: 09.182.725/0001-12, no valor total de R$ 1.080,00,00 (um mil e 
oitenta reais). A dispensa de licitação em comento se fundamenta no art. 24, 
V, da Lei Federal nº 8.666/93, observando, ainda, para fins de revestimento de 
validade jurídica à contratação, o art. 26 dessa Lei. Dotação orçamentária por 
onde correrão as despesas: 3.3.90.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. Nessa 
oportunidade, determino a publicação e divulgação deste ato. Betim/MG, 22 
de abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 
26/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 42/2021, nos moldes das Leis 
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de maior percentual de 
desconto por item. A abertura das propostas se dará às 9h do dia 10/05/2021 e 
a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, BENS DURÁVEIS E 
SANEANTES CONTEMPLADOS NO CATÁLOGO DE PREÇOS DA 
REVISTA SIMPRO, EDIÇAO ATUALIZADA. 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. A pregoeira, 22/04/2020.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. 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 de Contrato ou 
Ata de Registro de Preços, celebrados por esta Instituição e administrados 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.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. 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 de Contrato 
ou Ata de Registro de Preços, celebrados por esta Instituição e 
administrados pela Administração e Gestão, sem prejuízo da execução de 
suas respectivas atividades rotineiras:



“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
documento. Os métodos criptográficos adotados pela ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 
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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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