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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico no 
63/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 101/2021, nos moldes das Leis 
Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor valor por 
item. A abertura das propostas se dará às 9h do dia 21/09/2021 e a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS SÓLIDOS ORAIS II “C” à “D”. 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, 
03/09/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 47/2021. Processo 
Licitatório no 113/2020. Pregão Eletrônico n° 63/2020. Ata de Registro de 
Preços n° 64/2020. Referência: Solicitação de revisão do preço registrado. 
Itens 68, 69, 70, 71, 72 e 73. Solicitante: Woltine Comércio e Representações 
Eireli. – CNPJ: 11.387.190/001-68. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 47/2021, visando a análise da pertinência do 
pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa Woltine 
Comércio e Representações Eireli; Considerando a ausência de 
documentação que incontestavelmente comprove o desequilíbrio 
econômico financeiro em relação aos itens 68, 69, 70, 71, 72 e 73 da ata de 
registro de preços em referência; Considerando a argumentação encampada 
no Parecer Jurídico n° 218/2021 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 revisão dos 
preços registrados, pleiteado pela empresa Woltine Comércio e 
Representações Eireli, para os itens 68, 69, 70, 71, 72 e 73 constantes na Ata 
de Registro de Preços n° 64/2020. Notifique-se à interessada para a ciência da 
presente decisão. Betim/MG, 03 de setembro de 2021. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

COMUNICADO REFERENTE À SESSÃO DO PROCESSO 
LICITATÓRIO N° 75/2021. O Consórcio Público, denominado Instituição 
de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, 
considerando a realização da sessão pública da Concorrência n° 01/2021 no 
dia 09 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 09h, visando a contratação de 
pessoa jurídica para a administração e prestação regionalizadas de serviços 
especializados em saúde humana, incluindo gerenciamento de unidades e 
serviços de saúde, recomenda que as licitantes interessadas compareçam 
presencialmente apenas com o represente legal da empresa/organização e 
no máximo um acompanhante, como medida de prevenção à propagação da 
COVID-19, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção, e o 
necessário distanciamento social.
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