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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 12/07/2021 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, 24/06/2021.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 137/2020. Pregão Presencial 
para Registro de Preços n° 71/2020. Ata de registro de preços n° 04/2021. 
Processo Administrativo n° 39/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para item n° 208 (sinvastatina 20 mg). 
Solicitante: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – CNPJ: 
02.520.829/0003-02. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 39/2021, visando a análise da pertinência do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado 
pela empresa Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda; 
Considerando que a marca ofertada pela requerente foi aprovada em Parecer 
Técnico pelo setor competente; Considerando que o valor reajustado proposto 
pelo fornecedor para o item n° 208 se encontra de acordo com a média de 
preços obtida em pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando 
a argumentação encampada no Parecer Jurídico acostado aos autos; E ainda, 
considerando que a necessidade de aquisição do item persiste, defiro a solicitação 
de troca de marca, bem como o reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado 
por Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, referente ao item 
n° 208 (sinvastatina 20 mg), constante na ata de registro de preços n° 04/2021. 
Dessa forma, o valor unitário do item n° 208 passa a ser de R$ 0,101, cuja 
marca do medicamento passa a ser CIMED. O referido reequilíbrio aplica-se a 
partir de 01 de junho 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. Betim/MG, 22 de junho 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° 58/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para item n° 98 (sabão em pedra 
glicerinado – sabão em barra de glicerina, 200 g). Solicitante: 3 Poderes Comércio 
Ltda – CNPJ: 14.937.152/0001-20. DECISÃO. Considerando a abertura 
do Processo Administrativo n° 58/2021, visando a análise da pertinência do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela 
empresa 3 Poderes Comércio Ltda; Considerando que houve a comprovação da 
elevação do valor do produto; Considerando que o valor reajustado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 98 se encontra de acordo com a média 
de preços obtida em pesquisa de mercado realizada pela Instituição; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico acostado aos 
autos; E ainda, considerando que a necessidade de aquisição do item persiste, 
defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado por 3 
Poderes Comércio Ltda, referente ao item n° 98 (sabão em pedra glicerinado – 
sabão em barra de glicerina, 200 g), constante na ata de registro de preços n° 
64/2020. Dessa forma, o valor unitário do item n° 98 passa a ser de R$ 0,82. O 
referido reequilíbrio aplica-se a partir de 14 de junho 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. Betim/MG, 23 
de junho de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da 
ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório n° 21/2021. Pregão Eletrônico n° 
15/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
medicamentos tópicos e soluções. Referência: Anulação de itens. Procedência: 
Licitação da ICISMEP. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Licitatório n° 21/2021, Pregão Eletrônico n° 15/2021, visando o registro 
de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos tópicos e 
soluções; Considerando que os itens 18 e 63 foram adjudicados e homologados à 
empresa MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP em desacordo com as 
especificações contidas no Edital e no Termo e Referência; Considerando os 
princípios da legalidade, da eficiência e da vinculação ao instrumento 
convocatório; Considerando a manifestação da Referência Técnica da 
ICISMEP quanto à revisão dos pareceres técnicos que aprovaram os itens em 
desacordo com as especificações editalícias; Considerando a inexistência de 
outros licitantes classificados para assumir os itens; Considerando a 
manifestação do setor de Licitação da ICISMEP, solicitando a anulação 

dos itens do certame licitatório; Considerando a Súmula n° 473 do Supremo 
Tribunal Federal – STF; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 130/2021; AUTORIZO a anulação dos itens 18 e 63 do Processo 
Licitatório n° 21/2021, Pregão Eletrônico n° 15/2021, uma vez presentes os 
pressupostos legais, e tendo em vista as justificativas explanadas pela Diretoria de 
Administração e Gestão. Betim/MG, 24 de junho de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 23 de junho 
de 2021. HOMOLOGO o resultado da presente licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 39/2021, Processo Licitatório n° 25/2021, Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de Insumos Saneantes, Antissépticos e 
Substâncias Químicas para uso em ambiente hospitalar, conforme discriminado 
no Edital, às empresas vencedoras: BIO SCIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA., ITEM 1, no valor total de R$ 1.614,48 (um mil, seiscentos e quatorze 
reais e quarenta e oito centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) e R$ 312,48 (trezentos e 
doze reais e quarenta e oito centavos) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 5, no valor total de R$ 78.490,53 (setenta e oito mil, 
quatrocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro 
reais) e R$ 76.416,53 (setenta e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e 
cinquenta e três centavos) correspondente aos Municípios Coparticipantes, 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
80.105,01 (oitenta mil, cento e cinco reais e um centavo); F V P COELHO, 
ITEM 3, no valor total de R$ 4.967,16 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais 
e dezesseis centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total 
de R$ 390,50 (trezentos e noventa reais e cinquenta centavos) e R$ 4.576,66 
(quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) 
correspondente aos Municípios Coparticipantes, ITEM 14, no valor total de R
$ 115.101,00 (cento e quinze mil, cento e um reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e 
seis reais) e R$ 112.455,00 (cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais) correspondente aos Municípios Coparticipantes, perfazendo o valor 
total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 120.068,16 (cento e vinte 
mil e sessenta e oito reais e dezesseis centavos); INDALABOR INDAIÁ 
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA, ITEM 7, no valor total de R$ 
805.767,30 (oitocentos e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta 
centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total de R$ 
564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) e R$ 805.202,80 
(oitocentos e cinco mil, duzentos e dois reais e oitenta centavos) correspondente 
aos Municípios Coparticipantes, ITEM 9, no valor total de R$ 2.997,00 (dois mil, 
novecentos e noventa e sete reais), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) e R$ 2.664,00 (dois mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais) correspondente aos Municípios 
Coparticipantes, ITEM 10, no valor total de R$ 13.094,20 (treze mil e noventa 
e quatro reais e vinte centavos), sendo que deste importe compete à ICISMEP o 
valor total de R$ 13.094,20 (treze mil e noventa e quatro reais e vinte centavos), 
perfazendo o valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 
821.858,50 (oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais 
e cinquenta centavos); MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA., ITEM 8, no valor total de R$ 84.875,40 (oitenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total de R$ 274,50 (duzentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos) e R$ 84.600,90 (oitenta e quatro mil, seiscentos reais e 
noventa centavos) correspondente aos Municípios Coparticipantes, perfazendo o 
valor total de itens arrematados pelo licitante o importe de R$ 84.875,40 (oitenta e 
quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Os itens 2, 4, 6, 12 
e 13 restaram fracassados. O item 15 restou cancelado e o item 11 restou deserto. O 
presente processo perfaz o valor total R$ 1.106.907,07 (um milhão, cento e seis mil, 
novecentos e sete reais e sete centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
da ICISMEP.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 41/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 70/2021, 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 14/07/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. 
O objeto licitado é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE FIOS CIRÚRGICOS. 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, 25/06/2021.
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