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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 62/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 100/2021, 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 13/09/2021 e a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de colírios. O edital completo está no site: www.licitacoes-
e.com.br do Banco do Brasil S/A, no site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e 
ainda se encontra disponível no setor de Licitações, situado na Rua Córsega, nº 
318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos. Mais informações, telefone (31) 3512-4414. A 
pregoeira, 27/08/2021. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do primeiro termo de apostilamento à Ata de 
Nº 62/2020, Processo Licitatório nº 106/2020. CONTRATADA: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 
03.945.035/0001-91. Os Contratantes têm entre si justo e avençado, e 
celebram o presente termo de Apostilamento à ata de registro de preços n° 
62/2020, em decorrência do disposto na Resolução n° 120/2020 da ICISMEP, e 
nos termos do Edital do Processo Licitatório n° 106/2020. O presente termo tem 
como objeto o apostilamento para fins de alteração do item 52 da ata de registro 
de preços n° 62/2020, para remanejamento das quantidades de saldo de Betim 
para o município de Itatiaiuçu, conforme ajustado entre os dois municípios 
coparticipantes. Assim, fica remanejado de Betim para  Itatiaiuçu, os seguintes 
quantitativos dispostos na ata de registro de preços n° 62/2020: 

O pagamento referente ao quantitativo remanejado será de responsabilidade do 
município de Itatiaiuçu. Empresa Contratada: ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 03.945.035/0001-91. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na 
Secretaria Executiva da ICISMEP, com endereço na Rua São Jorge, n° 135, Bairro 
Brasileia, Betim/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone 
(31) 2571-3026. 
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