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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE HOMOLOGAÇÃO. Betim/MG, 24 de 
setembro de 2021. Homologo o resultado da presente licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 62/2021, Processo Licitatório n° 100/2021, cujo objeto é 
o registro de preços para futura e eventual aquisição de colírios. Item 
adjudicado ao fornecedor: ASLI COMERCIAL EIRELI, ITEM 14, no valor 
total de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil, oitocentos reais),sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total; ACÁCIA COMÉRCIO DE 
MEDICMENTOS EIRELI ITEM 01, no valor total de R$ 174.632,00 (cento e 
setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais), sendo que deste importe 
compete à ICISMEP o valor total; ITEM 02, no valor total de R$ 74.568,00 
(setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais),sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total ; ITEM 07, no valor total de R$ 
162.410,00 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e dez reais), sendo que 
deste importe compete à ICISMEP o valor total ; ITEM 12, no valor total de R
$ 324.210,00 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e dez reais) sendo que 
deste importe compete à ICISMEP o valor total; BIOHOSP PRODUTOS 
HOSPITALARES S.A ITEM 04, no valor total de R$ 298.700,00 (duzentos e 
noventa e oito mil, setecentos reais) sendo que deste importe compete à 
ICISMEP o valor total;  ITEM 08, no valor total de R$ 137.037,50 (cento e 
trinta e sete mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos),sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total; COSTA CAMARGO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES ITEM 11, no valor total de R$ 181.789,40 
(cento e oitenta e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta 
centavos),sendo que deste importe compete à ICISMEP o valor total; 
OPHTHALMOS S/A PRODUTOS HOSPITALARES ITEM 15, no valor total 
de R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais),sendo que deste 
importe compete à ICISMEP o valor total. Os itens 03, 05, 06, 09, 10, 13, 16 e 
17 restaram desertos. O presente processo perfaz o valor total R$ 1.396.896,90 
(um milhão, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e 
noventa centavos). Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio 
ICISMEP. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 70/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 112/2021, 
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 
13/10/2021 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 V - “P” a “V”. 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, 24/09/2021.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 71/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 114/2021, 
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 
13/10/2021 e a disputa ocorrerá às 10h do mesmo dia. O objeto licitado é: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
RECARGA DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE 
CILINDRO EM REGIME DE COMODATO. 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, 24/09/2021. 
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