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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 67/2021. Processo Licitatório 
nº 137/2020. Pregão Eletrônico n° 71/2020. Ata de Registro de Preços n° 04/2021. 
Referência: solicitação de revisão do preço registrado. Item 175 (nimodipino 30mg). 
Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli – CNPJ: 03.945.035/0001-91. 
DECISÃO. Considerando a abertura do processo administrativo n° 67/2021, visando 
a análise da pertinência do pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela 
empresa ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI; Considerando que 
em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia do 
novo Coronavírus, devido a velocidade de propagação geográfica do vírus; 
Considerando que com a disseminação do vírus diversos setores foram afetados, 
propiciando incontáveis consequências em escala global, principalmente no que tange 
aos insumos e produtos para a saúde; Considerando que o valor reajustado proposto 
pelo fornecedor para o item se encontra de acordo com a média de preços obtida em 
pesquisa de mercado realizada pela Instituição; Considerando a argumentação 
encampada no Parecer Jurídico n° 153/2021 acostado aos autos; Considerando que o 
pedido feito pela detentora do preço registrado foi devidamente instruído, 
preenchendo os requisitos legais, em observância a Lei n° 8.666/93 e ao Decreto n° 
7.892/13; DEFIRO o pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa 
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, para o item 175 – 
NIMODIPINO 30MG – constante na Ata de Registro de Preços n° 04/2021, passando 
o valor unitário do item para R$ 0,33. O referido reequilíbrio aplica-se a partir de 09 
de julho de 2021, não abrangendo as autorizações de fornecimento porventura em 
aberto emitidas antes da data mencionada. Notifique-se a interessada para a ciência da 
presente decisão. Betim/MG, 18 de agosto de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral da ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 81/2021. Processo Licitatório 
nº 85/2020. Pregão Presencial n° 51/2020. Ata de Registro de Preços n° 67/2020. 
Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado. Item 160 (gentamicina 
40mg/m – solução injetável 2ml). Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos 
Eireli – CNPJ: 03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 81/2021, visando a análise da pertinência do pedido de 
cancelamento do preço registrado, pleiteado pela empresa Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli; Considerando a ausência de documentação que 
incontestavelmente comprove a situação de escassez e dificuldade de aquisição do 
medicamento “gentamicina 40mg/m – solução injetável 2ml”, item 160 da ata de 
registro de preços em referência; Considerando a ausência de comprovação de 
notificação junto à ANVISA de descontinuação temporária de fabricação ou 
importação do item; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n
° 201/2021 acostado aos autos; Considerando que o pedido feito pela detentora do 
preço registrado não foi devidamente instruído, não preenchendo os requisitos legais, 
em observância a Lei n° 8.666/93 e ao Decreto n° 7.892/13; INDEFIRO o pedido de 
cancelamento dos preços registrados, pleiteado pela empresa Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli, para o item 160 (gentamicina 40mg/m – solução injetável 2ml) 
constante na Ata de Registro de Preços n° 67/2020. Notifique-se a interessada para a 
ciência da presente decisão. Betim/MG, 19 de agosto de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 59/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 97/2021, 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 03/09/2021, a disputa ocorrerá às 10h do 
mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
insumos e suprimentos e insumos de informática. 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, 19/08/2021. 

RESOLUÇÃO Nº 74, DE 19 DE AGOSTO DE 2021. DISPÕE SOBRE A 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
DENOMINADO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA PARA A PRÁTICA DE ATOS QUE ESPECIFICA. 
Elson da Silva Santos Junior, secretário executivo da ICISMEP, no uso da atribuição 
que lhe é conferida pelo art. 18, inciso XXXV, da 7ª Alteração Contratual; RESOLVE:  
Art. 1º - Fica delegada ao diretor geral da ICISMEP, Eustáquio da Abadia 
Amaral, sem prejuízo das demais atribuições e competências inerentes ao cargo, e em 
complemento à Resolução nº 07 de 06 de janeiro de 2021, a competência prevista no 
art. 18, inciso XVI, qual seja: I – Acompanhar a execução do orçamento anual e 
providenciar para que os recursos nela consignados sejam disponíveis nos 
prazos previstos em seu plano de aplicação. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. Betim/MG, 19 de agosto de 2021. Elson da Silva Santos 
Junior, secretário executivo da ICISMEP. 
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