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INSTITUIÇÃO
DE
COOPERAÇÃO
INTERMUNICIPAL
DO
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 9° termo aditivo à Ata de Registro
de Preço de Nº 04/2021, Processo Licitatório nº 137/2020. O objeto do
presente termo aditivo é a liberação do fornecedor Soma/MG Produtos
Hospitalares Ltda, em relação ao compromisso assumido na Ata de Registro de
Preços nº 04/2021, no que se refere ao item n° 101 (espironolactona 25 mg), em
virtude da decisão exarada nos autos do Processo Administrativo n° 102/2021,
publicada no órgão oficial da ICISMEP em 20 de outubro de 2021. A liberação
em comento não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período
anterior a 26 de agosto de 2021. Empresa Contratada: SOMA/MG PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.927.876/0001-67.
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público
ICISMEP e representante da contratada. A íntegra do instrumento encontrase disponível na Secretaria Executiva, com endereço na Rua São Jorge, n° 135,
Bairro Brasileia, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações,
telefone (31) 2571-3026.
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Licitatório nº 100/2019. Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 67/2019. Ata de registro de preços n° 11/2020. Processo
Administrativo n° 64/2020. Referências: Solicitação de reequilíbrio
econômico-financeiro para o item 160 (METOCLOPRAMIDA 10MG). Solicitante:
Multifarma Comércio e Representações LTDA. DECISÃO. Considerando a
abertura do Processo Administrativo n° 64/2020, visando a análise do pedido
de reequilíbrio econômico-financeiro ou cancelamento de preço registrado,
pleiteado pela empresa Multifarma Comércio e Representações LTDA;
Considerando que o valor reajustado proposto pelo fornecedor para o item
160 (METOCLOPRAMIDA 10MG) se encontrava em 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 por fim,
considerando a perda do objeto, em virtude do vencimento da ata de registro
de preços, decido pela liberação do fornecedor Multifarma Comércio e
Representações LTDA, em relação ao compromisso assumido referente ao
item 160 (METOCLOPRAMIDA 10MG) cujo preço foi registrado na ata n°
11/2020, com exceção das ordens de fornecimento emitidas e não entregues em
momento anterior ao pedido da requerente. Betim/MG, 28 de outubro de
2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio público
ICISMEP.
INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. RATIFICO a presente
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 26/2021, em conformidade com os documentos
que instruem o Processo nº 127/2021, com fundamento no art. 24, X, da Lei
Federal nº 8.666/93, para LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
CONSÓRCIO ICISMEP, adjudicando à ELIANE MARIA VIEIRA, inscrita no CPF
sob o nº 011.754.776-05. A presente dispensa perfaz o valor total de R$ 9.000,00
(nove mil reais). Dotação orçamentária: 3.3.90.36.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001;
3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005; 3.3.90.36.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019.
Betim/MG, 29 de outubro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do
consórcio público ICISMEP.
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