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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do segundo termo aditivo ao contrato de Nº 
08/2020, Processo Licitatório nº 93/2019. O objeto do presente termo aditivo é a 
alteração do endereço da sede administrativa do consórcio ICISMEP, bem como o 
reajuste de valor. Em virtude do desconto ofertado pela contratada o valor unitário 
da prestação dos serviços passará de R$ 1.796,29 (um mil, setecentos e noventa e 
seis reais e vinte e nove centavos) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Empresa 
Contratada: SPORTSOM ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA ME, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.820.639/0001-01. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível na Secretaria Executiva, com 
endereço Rua Orquídeas, Nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000,  
Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras 
informações, telefone (31) 98308-8642.

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica o adiamento e 
remarcação da sessão do Pregão Eletrônico nº 86/2021, relativo ao Processo 
Licitatório n° 132/2021, cujo objeto é o “Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de tópicos e soluções I – “A” a “C”, que ocorreria em 06/12/2021. Fica 
remarcada, 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 para às 9h do dia 09/12/2021 e a 
disputa às 10h do mesmo dia. 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 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações 
pelo telefone (31) 98483-1905.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata 
de Registro de Preços nº 61/2021. Processo Licitatório nº 79/2021, Pregão 
Eletrônico nº 47/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição 
de medicamentos sujeitos a controle especial II – “E” a “M”. Fornecedor: Biohosp 
Produtos Hospitalares S.A. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do consórcio público ICISMEP e Rafael Lucas do Carmo, representante da 
detentora dos preços registrados.  A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
no setor de Licitações, com endereço na Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de 
Minas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, mediante prévio 
recolhimento dos emolumentos. Mais informações: (31) 98483-1905. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consócio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 88/2021, Processo Licitatório n° 134/2021, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 09/12/2021. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos eletro e 
eletrônicos. Edital disponível em www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; 
www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, Rua Orquídeas, nº 489, Bairro 
Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h, mediante 
prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações: (31) 98483-1905. A 
pregoeira, em 26/11/2021. 
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