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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA-
ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 84/2022, 
Processo Licitatório n° 132/2022, 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 26/09/2022. Disputa: 
às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de insumos e 
medicamentos de uso veterinário – Vol. I –  de “A a F”. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 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) 
98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 13/09/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão Eletrônico 
nº 90/2022, Processo Licitatório n°139/2022, 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 26/09/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de materiais de escritório. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 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) 98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 13/09/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a suspensão da sessão do Pregão 
Eletrônico nº 83/2022, Processo Licitatório nº 129/2022, cujo objeto licitado é a futura 
e eventual aquisição de veículos tipo passeio (5 lugares), minivan (7 lugares), 
ambulância tipo A simples e veículo de transporte (15) lugares, zero quilômetro, 
outrora agendada para o dia 09/09/2022, deixando imediatamente reagendado o 
início da abertura das propostas para às 9h do dia 26/09/2022 e a disputa para às 
10h do mesmo dia. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 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) 
98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 13/09/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato de nº 23/2021, Processo Licitatório nº 111/2020 
(Reconhecimento facial). Objeto: Prorrogação do prazo contratual por um período de 12 
(doze) meses, bem como supressão e reajuste no valor do Contrato. Fica prorrogado o 
prazo do contrato ora aditado por mais 12 (doze) meses, com vigência a contar do dia 
13/09/2022 e término em 12/09/2023.  Nos termos do art. 65, § 2°, II, da Lei n° 8.666/93, 
bem como do acordo estabelecido entre as partes, fica suprimido 50% do valor do contrato 
original. E fica reajustado o valor inicial do Contrato, com base no IPCA-IBGE de 
julho/2022, acumulado em 9,119890%. Empresa Contratada: Biomtech Soluções em 
Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.254.598/0001-06.  Signatários: Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da contratada. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível no setor de Controle de Contratos, 
com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone 
(31) 98308-8642/2571-3026.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato de nº 24/2021, Processo nº 18/2021 (Locação de imóvel destinado à sede 
administrativa do Consórcio). Objeto: Prorrogação do prazo contratual por um período de 
12 (doze) meses, bem como reajuste de valor. Fica prorrogado o prazo do contrato ora 
aditado por mais 12 (doze) meses, com vigência a contar do dia 15/09/2022 e término em 
14/09/2023. Fica reajustado o valor inicial do Contrato, com base no IGP-M (FGV) de 
julho/2022, acumulado em 10,076790%. Em decorrência do reajuste, o valor mensal do 
Contrato passa a ser de R$ 7.154,99 (sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove 
centavos). Locadora:  Eliane Maria Vieira, inscrita no CPF sob o nº 011.754.776-05.  
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante 
da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no setor de Controle 
de Contratos, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 
32920-000, São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras 
informações, telefone (31) 98308-8642/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - 
ICISMEP, consórcio público. Extrato do nono Termo Aditivo ao Contrato de nº 
05/2020, Processo Licitatório nº 109/2019 (Empresa contratada para a conclusão do Hospital 
ICISMEP 272 Joias). Objeto:  Reequilíbrio econômico-financeiro deferido parcialmente, no 
que pertine ao custo com administração local, conforme decisão exarada nos autos 
do Processo Administrativo nº 90/2022, e publicada neste Órgão Oficial em 09 de setembro 
de 2022. Em virtude da decisão que deferiu parcialmente o pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro, fica o pagamento definido da seguinte forma: Será pago à contratada 
R&R Engenharia Ltda. o valor de R$ 267.342,92 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e 
quarenta de dois reais e noventa e dois centavos), em 05 (cinco) parcelas fixas de R$ 
53.468,58 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito 
centavos) cada, até o dia 12 (doze) de cada mês, com o primeiro pagamento na 
competência setembro/2022, e o último em janeiro/2023. Empresa contratada: R&R 
Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 03.424.858/0001-71.  Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da 
contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no setor de Controle de 
Contratos, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 
98308-8642/2571-3026. 
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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            
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