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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
primeiro Termo de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 72/2022 (registro de 
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sujeitos a controle 
especial - vol. III - "N a Z"). O presente Termo tem como objeto o apostilamento 
para fins de alteração dos itens 06, 07, 18, 48 e 49 às Atas de Registro de Preços de 
n° 294/2022 e 303/2022 para remanejamento parcial do saldo do Consórcio 
ICISMEP para o município de Florestal. Contratadas: BH Farma Comércio Ltda., 
com sede na Rua Simão Tamm, n° 257, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, 
CEP: 31.130-250, Fone (31) 2122-9400, e-mail contratos@bhfarma.com.br, 
inscrita no CNPJ sob o n° 42.799.163/0001-26 e Multifarma Comércio e 
Representações Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 21.681.325/0001-57. Os 
pagamentos referentes aos quantitativos remanejados serão de responsabilidade 
do município Florestal. 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, comunica o 
adiamento da sessão do Pregão Eletrônico nº 89/2022, Processo Licitatório nº 
146/2022, cujo objeto licitado é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de telefonia e internet móvel, com fornecimento de 
aparelhos celulares em regime de comodato, outrora agendada para o dia 
03/10/2022. A motivação do adiamento é a necessidade de ajuste aos termos 
técnicos do Termo de Referência. Mais informações: (31) 2571-3026. A pregoeira, 
em 30/09/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Extrato do terceiro Termo 
Aditivo ao contrato de nº 42/2020, Processo Licitatório nº 89/2020 (Agência de 
Publicidade). O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do 
prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a alteração com vantajosidade 
para o Consórcio, do percentual de desconto incidente sobre os custos 
internos de criação e montagem, bem como a alteração da denominação social 
da empresa e do endereço da sede da Contratada, que passa a ser na 
Avenida Marechal Rondon, nº 145, 1º andar, sala 105, Bairro Brasileia, 
CEP 32.600-298, Betim/MG. Empresa Contratada: Articulação 
Comunicação e Marketing Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.838.543/0001-45. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
Consórcio, 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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