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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo nº 46/2021. Processo 
Licitatório n° 113/2020. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 63/2020. Ata 
de Registro de Preços n° 64/2020. Referência: Solicitação de cancelamento de preço 
registrado para o item n° 19 (desinfetante hospitalar a base de quaternário de 
amônio de 5ª geração ou superior). Solicitante: Woltine Comércio e Representação 
Eireli – CNPJ: 11.387.190/0001-68. DECISÃO. Considerando a abertura do 
processo administrativo n° 46/2021, visando a análise do pedido de cancelamento 
do preço registrado, pleiteado pela empresa Woltine Comércio e Representação 
Eireli; Considerando que o pedido inicial visava o reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado, mas que, contudo, a manifestação encaminhada não 
contém os pressupostos essenciais a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, 
tendo em vista a inexistência de fato superveniente imprevisível ou previsível de 
consequência incalculável; Considerando que houve a comprovação de que o preço 
registrado não mais coaduna com o preço atual de mercado; Decido pela liberação 
do fornecedor Woltine Comércio e Representação Eireli, no que tange ao 
compromisso assumido em relação ao item n° 19, a partir da data da presente 
decisão. Betim/MG, 06 de agosto de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 10 de agosto 
de 2021. Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 37/2021, Processo Licitatório n° 62/2021, cujo objeto é o registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços contínuos de locação de equipamentos médico-hospitalares e mobiliário 
hospitalar, incluindo instalação, manutenção preventiva, corretiva e a emissão dos 
devidos laudos de calibração dos equipamentos, além do fornecimento de insumos, 
materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada equipamento 
descrito no termo de referência em questão. Itens adjudicados aos fornecedores: 
AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - EPP, ITEM 06, no valor 
total de R$ 898.320,00 (oitocentos e noventa e oito mil e trezentos e vinte reais); 
PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ITEM 08, no valor total de R
$ 784.999,08 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oito centavos); PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME, ITEM 
01, no valor total de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais); 
ITEM 02, no valor total de R$ 169.320,00 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e 
vinte reais); ITEM 03, no valor total de R$ 600.004,80 (seiscentos mil, quatro reais e 
oitenta centavos); ITEM 04, no valor total de R$ 568.260,00 (quinhentos e sessenta e 
oito mil e duzentos e sessenta reais); ITEM 05, no valor total de R$ R$ 200.005,80 
(duzentos mil, cinco reais e oitenta centavos) e ITEM 07, no valor total de R$ 
2.900.016,00 (dois milhões, novecentos mil e dezesseis reais). O presente processo 
perfaz o valor total R$ 6.267.325,68 (seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil, 
trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA –ICISMEP. Extrato do quarto Termo Aditivo ao 
Contrato Nº 33/2020, Processo Licitatório nº 69/2020, concorrência Nº 01/2020. 
Objeto: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo contratual 
por um período de 12 (doze) meses, bem como inclusão de filiais. Fica prorrogado o 
prazo do contrato ora aditado por mais 12 (doze) meses, com vigência a contar 
do dia 12/08/2021 e término em 11/08/2022. Para fins de execução e emissão 
de notas fiscais, ficam incluídos no contrato os seguintes estabelecimentos 
filiais: Filial sediada na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, sl. 910B, Bairro 
Vila da Serra Nova Lima/MG, CEP 30.006.053, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.231.343/0002-55 e Filial sediada na Avenida José Gabriel de Resende, nº 657, 
Lote 00004, Quadra 00076, Bairro Tereza Cristina II, São Joaquim de Bicas/MG, 
CEP 32.920-970, inscrita no CNPJ sob o nº 20.231.343/0003-36. Empresa 
Contratada: SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ matriz 
sob o nº 20.231.343/0001-74. 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.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público,  comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 48/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 81/2021, nos 
moldes das Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, critério de julgamento 
por menor preço global sob o regime de execução de empreitada por preço 
unitário. A abertura das propostas se dará às 09h do dia 24/08/2021, a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em 
recuperação, manutenção e revitalização de parques, jardins e canteiros centrais, 
incluindo implantação de gramados esportivos. 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, 10/08/2021.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 50/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 83/2021, 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 23/08/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto 
licitado é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO. 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, 09/08/2021. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 58/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 94/2021, 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 25/08/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sólidos orais I – “A a 
B”. 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, 10/08/2021. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP, consórcio público,  comunica a retificação da publicação referente ao extrato de 
realização de pregão, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
mobiliário em geral, feita na edição 369 deste Órgão Oficial, em 09/08/2021. Onde se lê: 
“Pregão Eletrônico nº 84/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 51/2021”, leia-se 
corretamente: “Pregão Eletrônico nº 51/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 
84/2021”. As demais disposições permanecem inalteradas. A pregoeira, 09/08/2021. 


		2021-08-11T11:01:57-0300
	Claudia Machado Almeida Borges Teixeira




