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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 67/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 107/2021, 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 06/10/2021 e a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE VACINAS. 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, 23/09/2021.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 69/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 111/2021, 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 06/10/2021 e a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SÓLIDOS 
ORAIS IV – “L” a “O”. 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, 23/09/2021. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N° 12/2021. PROCESSO N° 113/2021. RATIFICO a Inexigibilidade 
de Licitação, na forma prevista no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, para 
contratação direta da empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 
LTDA., para prestação de serviços de assinatura para acesso a sistema online de 
pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública 
denominado “Banco de Preços”. As despesas decorrentes da contratação correrão 
por conta das dotações orçamentárias nº 3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001; 
3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005; 3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. 
A presente contratação perfaz o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos 
reais), com vigência de 12 (doze) meses. Betim/MG, 23 de setembro de 2021. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP e ELIANE MARIA VIEIRA, CPF nº 011.754.776-05 
celebram o Contrato nº 24/2021. Processo nº 108/2021, Dispensa de Licitação nº 
22/2021. Objeto: Prestação de serviço de locação de imóvel destinado ao 
funcionamento da sede administrativa da Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba. Vigência: 12 meses, a contar da data de 
assinatura do contrato. Valor global: R$78.000,00. Dotações orçamentárias: 
3.3.90.36.00.1.01.00.04122.0002.2.0001, 3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005 e 
3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral da ICISMEP e ELIANE MARIA VIEIRA.  A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na Diretoria de Administração e 
Gestão, com endereço na Rua Córsega, n° 318, Bairro Arquipélago Verde, 
Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 3512-4420.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Contrato. Sthefanie Gosling 
Alvarenga, diretora de Administração e Gestão, faço saber, nos termos do art. 67 
da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que o empregado(a) Alfredo 
Davi Zanussi fica designado como fiscal do Contrato n° 24/2021, decorrente do 
processo  n° 108/2021, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de 
Locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede administrativa da 
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba. 
A responsabilidade do exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á 
a partir do início da vigência do Contrato, sem prejuízo da execução de 
suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O 
encargo permanecerá até o fim da vigência do Contrato, ou até ulterior decisão.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 93/2021. Processo 
Licitatório nº 132/2020. Pregão Presencial n° 69/2020. Ata de Registro de Preços n
° 02/2021. Referência: solicitação de revisão do preço registrado. Item 37 (cloreto 
de sódio 9mg/ml + benzâlconio 0,1mg/ml - solução nasal - 30 ml). 
Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli – CNPJ: 
03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 93/2021, 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° 233/2021 

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 
37 – CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + BENZÂLCONIO 0,1MG/ML - SOLUÇÃO 
NASAL - 30 ML – constante na Ata de Registro de Preços n° 02/2021, passando o valor 
unitário do item para R$ 1,03 (um real e três centavos). O referido reequilíbrio aplica-se a 
partir de 13 de agosto 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, 23 de setembro de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – 
ICISMEP. Processo Administrativo n° 96/2021. 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 34 (esponja de lã de aço); e 85 (papel higiênico rolo 30m). 
Solicitante: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME – CNPJ: 14.937.152/0001-20. DECISÃO. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 96/2021, visando a análise da 
pertinência do pedido de revisão do preço registrado, pleiteado pela empresa 3 PODERES 
COMÉRCIO LTDA. - ME; 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° 234/2021 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 3 
PODERES COMÉRCIO LTDA. - ME, para os itens 34 – ESPONJA DE LÃ DE AÇO; e 85 – 
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30M – constantes na Ata de Registro de Preços n° 64/2020, 
passando o valor unitário do item 34 para R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) e do 
item 85 para R$ 0,53 (cinquenta e três centavos). O referido reequilíbrio aplica-se a partir 
de 17 de agosto 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, 23 de setembro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP.  
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