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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. 
Dispensa de licitação n° 12/2021 – Processo n° 47/2021. 
Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse público, 
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 aquisição de 
colírio (vigadexa) para atendimento de inadiáveis procedimentos 
oftalmológicos, já agendados para diversos municípios consorciados, 
cujo o início dos procedimentos se dará na próxima semana nesta 
Instituição. O fornecimento da solução oftalmológica será realizado 
pela empresa Biohosp Produtos Hospitalares S.A, CNPJ: 
18.269.125/0001-87. A dispensa de licitação em comento se 
fundamenta no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor 
total da aquisição mencionada será de R$ 11.960 (onze mil, 
novecentos e sessenta reais).  Dotação orçamentária por onde 
correrão as despesas: 3.390.30.00.1.02.05.10.302.0003.2.0012. Nessa 
oportunidade, determino a publicação deste ato. Betim/MG, 28 de 
abril de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP. 
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