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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do quinto termo aditivo ao contrato de Nº 
05/2020, Processo Licitatório nº 109/2019. O objeto do presente termo aditivo é 
a concessão de reajuste contratual com base no Índice Nacional de Custos da 
Construção – INCC, da Fundação Getúlio Vargas. 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 Consorcio 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. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a atualização de sua 
Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de 
outubro de 2021, motivada pela solicitação dos municípios de Pará de Minas, 
São Joaquim de Bicas, Ouro Preto, Campo Belo, Rio Manso e Juatuba, e ainda 
pelos efeitos técnicos e mercadológicos analisados e aprovados pela Comissão 
Técnica para a avaliação e formalização das alterações da TSPS. O documento 
na íntegra encontra-se publicado no sítio da ICISMEP 
(www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última atualização publicada.  Diretoria 
de Gestão em Saúde. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 72/2021, relativo ao Processo Licitatório n° 115/2021, 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 09h do dia 18/10/2021, a disputa 
ocorrerá às 10h do mesmo dia. Objeto licitado é: Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de materiais médicos. 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, 01/10/2021. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio publico, comunica a realização de sessão 
pública para abertura dos envelopes de propostas “técnica e preço”, referente ao 
Processo Licitatório nº 75/2021, Concorrência nº 01/2021, nos moldes da Lei 
Federal n° 8.666/1993. A abertura das propostas se dará às 10h do dia 
07/10/2021 na Rua Córsega, nº 318, Bairro Arquipélago Verde, Betim/MG. O 
objeto licitado é a contratação de pessoa jurídica para a administração e 
prestação regionalizadas de serviços especializados em saúde humana, dentro do 
conjunto das ações de atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de 
complexidade, incluindo gerenciamento de unidades e serviços de saúde, para 
atuação em toda a área de abrangência da Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, de acordo com as 
especificações, as métricas e os padrões de desempenho e de qualidade 
estabelecidos neste Projeto, limitado ao teto orçamentário estimado, sem 
garantia de consumo mínimo e com pagamento por produção, de acordo com a 
Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde da ICISMEP (TSPS). Mais 
informações pelo telefone (31) 3512-4420. A Comissão Permanente 
de Licitação, 04/10/2021. 
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