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A  INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Leilão nº 02/2021, 
relativo ao Processo Licitatório n° 103/2021, nos moldes da Lei Federal n° 
8.666/1993, sob o regime de MAIOR LANCE VERBAL POR LOTE. A 
sessão ocorrerá às 9h do dia 28/09/2021. O objeto é a ALIENAÇÃO DE 
BENS INSERVÍVEIS, CONSTITUÍDOS POR EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS E ITENS RELACIONADOS AO TRANSPORTE. O edital 
completo está 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 leiloeira, 10/09/2021.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 98/2021. Processo 
Licitatório nº 21/2021. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 
15/2021. Ata de registro de preços n° 25/2021. Referências: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 56 
(óleo mineral - solução oral e tópica - 100 ml), bem como a troca de marca. 
Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli – CNPJ: 
03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 98/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, bem como a troca de marca, 
pleiteada pela empresa Acácia Comércio de Medicamentos Eireli; 
Considerando que não houve a demonstração e comprovação da ocorrência 
de evento posterior à apresentação da proposta que ensejasse o pedido de 
readequação do preço e a troca de marca; Considerando que não há 
qualquer comunicado da empresa fabricante que demonstre a dificuldade 
ou impossibilidade de fornecimento do item nas condições registradas na 
ata; Considerando que a nota fiscal encaminhada, emitida pela empresa 
Farmace - Indústria Química Farmacêutica Cearense Ltda, fora emitida em 
setembro do ano de 2020, não sendo possível verificar o preço atual de custo 
do produto; Indefiro o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, bem 
como a troca de marca pleiteada pela empresa Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli, referente ao item n° 56 (óleo mineral - solução oral e 
tópica - 100 ml), constante na ata de registro de preços n° 25/2021. Betim/
MG, 10 de setembro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio Público ICISMEP.
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