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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 114/2021. Processo 
Licitatório nº 85/2020. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 51/2020. Ata 
de registro de preços n° 67/2020. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 120 (sulfadiazina de prata 
10 mg/g – 50 g - creme). Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli – 
CNPJ: 03.945.035/0001-91. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 114/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli; Considerando que o valor reequilibrado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 120 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° 278/2021 acostado aos autos; 
Defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado por Acácia 
Comércio de Medicamentos Eireli, referente ao item n° 120, cujo preço foi 
registrado na ata n° 67/2020. O referido reequilíbrio aplicar-se-á a partir de 05 de 
outubro de 2021, não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior. Betim/MG, 05 de novembro de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 118/2021. Processo 
Licitatório nº 113/2020. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 63/2020. Ata 
de registro de preços n° 64/2020. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 26 (detergente em pó 
para limpeza). Solicitante: R M Lanza dos Santos Comércio – CNPJ: 
21.767.486/0001-68. DECISÃO. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 118/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa R M Lanza dos 
Santos Comércio; Considerando que o valor reequilibrado proposto pelo 
fornecedor para o item n° 26 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° 277/2021 acostado aos autos; Defiro a 
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado por R M Lanza dos 
Santos Comércio, referente ao item n° 26, cujo preço foi registrado na ata n° 
64/2020. O referido reequilíbrio aplicar-se-á a partir de 18 de outubro de 2021, não 
abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior. Betim/
MG, 05 de novembro de 2021. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
consórcio público ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 120/2021. Processo 
Licitatório nº 39/2021. Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 25/2021. Ata 
de registro de preços n° 29/2021. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item n° 08 (clorexidina 0,5% - 
solução alcoólica 100 ml). Solicitante: Medpoa Comércio de Material Hospitalar 
Ltda – CNPJ: 10.807.173/0001-70. DECISÃO. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 120/2021, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Medpoa 
Comércio de Material Hospitalar Ltda; Considerando que o valor reequilibrado 
proposto pelo fornecedor para o item n° 08 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° 279/2021 acostado aos autos; 
Defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado por Medpoa 
Comércio de Material Hospitalar Ltda, referente ao item n° 08, cujo preço foi 
registrado na ata n° 29/2021. O referido reequilíbrio aplicar-se-á a partir de 26 de 
outubro de 2021, não abrangendo as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior. Betim/MG, 05 de novembro de 2021. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do consórcio público ICISMEP. 
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