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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 
35/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 58/2021, 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 18/06/2021 e 
a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
MÉDICOS – SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS. 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, 02/06/2021.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 
38/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 63/2021, 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 09h do dia 18/06/2021, 
a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços contínuos de locação de geradores de energia 
elétrica, com potências mínimas de 30 e 100 KVA e tensão de 12V cc, 
incluindo mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento. 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, 02/06/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 2° termo aditivo a 
ATA de Nº 64/2020, Processo Licitatório nº 113/2020. Objeto: 
Considerando a decisão publicada no órgão oficial da ICISMEP em 
16 de abril de 2021, posteriormente republicada em 23 de abril de 
2021, em virtude de erro material, a empresa WTRADE 
INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA passa a assumir o item n° 
49 (lixeira plástica 15 litros - sem tampa tubular, para uso em escritório, 
confeccionada em material lavável, com capacidade para 15 litros, cor 
preta), constante na ata de registro de preços n° 64/2020, cujo valor unitário 
permanece de R$ 10,76 (dez reais e setenta e seis centavos). Empresa 
Contratada: WTRADE INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 21.856.981/0001-43. 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. Extrato do 4° termo aditivo a 
ATA de Nº 64/2020, Processo Licitatório nº 113/2020. Objeto: O objeto 
do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para os 
itens 12, 53 e 170, referente a Ata de Registro de Preços nº 
64/2020, conforme decisão de fls. 115 exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 04/2021, publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 
07 de maio de 2021.Em decorrência do reequilíbrio econômico-
financeiro ficam os itens alterados como se vê: 

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 12 de janeiro de 2021, 
não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas antes da 
data mencionada. 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. Extrato do 3° termo aditivo a ATA de Nº 09/2021, 
Processo Licitatório nº 145/2020. Objeto: Considerando a decisão publicada no 
Órgão Oficial da ICISMEP em 07 de maio de 2021, a empresa ESSENZA 
INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI passa a assumir o item n° 01 (álcool etílico 
70%, hidratante gel, antisséptico para as mãos, galão de 5 litros) constante na 
ata de registro de preços n° 09/2021, cujo valor unitário permanece nas mesmas 
condições anteriormente registradas, conforme segue: 

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. Extrato do 6° termo aditivo a ATA de Nº 66/2020, 
Processo Licitatório nº 126/2020. Objeto: O objeto do presente termo aditivo é 
o reequilíbrio econômico-financeiro referente aos itens n° 01, 19, 20, 24, 29, 52, 
53, 59, 72, 79, 81, 82, 93, 100, 113, 159 e 161, constantes na ata de registro de 
preços n° 66/2020, e a liberação do fornecedor MULTIMEDIC COMERCIAL 
LTDA – ME, em relação ao compromisso assumido no que se refere aos itens 
05, 68, 69 e 132, constantes na mesma ata de registro de preços, conforme 
decisão de fl. 141 e 142 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 
36/2021, publicada no Órgão Oficial da ICISMEP em 21 de maio de 2021.Em 
virtude do deferimento do pedido, os novos valores dos itens serão os 
estabelecidos a seguir: 

O referido reequilíbrio aplica-se á partir de 12 de abril de 2021, não abrangendo 
as autorizações de fornecimento emitidas antes da data mencionada, cujo 
fornecimento deve ser realizado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
publicação desta decisão. O descumprimento do prazo sujeitará o fornecedor as 
sanções estabelecidas na ata de registro de preços. Referente aos itens n° 05, 68, 
69 e 132 o fornecedor se encontra liberado do compromisso assumido, 
considerando as razões explanadas no Processo Administrativo n° 36/2021. 
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. 

Nota da Secretaria Executiva: Em edição extra o Órgão Oficial, número 342 foi 
publicado no último dia 04/06, porém sem a devida assinatura digital da 
jornalista responsável. Tendo sido apenas um erro material, esta Secretaria 
Executiva convalida a referida publicação. Betim/MG, 07/06/2021. 
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