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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 35/2022, Processo Licitatório n° 50/2022, 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 06/05/2022, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo tipo van, zero 
quilômetro, para transporte com acessibilidade para no mínimo 01 (um) 
cadeirante. Edital disponível em www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; 
www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, Rua das 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 22/04/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do 
Pregão Eletrônico nº 37/2022, Processo Licitatório n° 53/2022, 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 06/05/2022, disputa: às 10h do mesmo dia. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
antimicrobianos – “A a V”. Edital disponível em www.licitacoes-e.com.br 
do Banco do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, Rua 
das 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 22/04/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Processo Administrativo nº 
15/2022. Referências: Ata de Registro de Preços nº 07/2021, oriunda do Processo 
Licitatório nº 01/2021, Pregão Eletrônico nº 01/2021. Assunto: solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item nº 02 da ARP 
nº 07/2021 (vide referências), solicitado pela empresa LP COELHO EPP, inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.704.069/0001-08.DECISÃO.Considerando a instauração do 
Procedimento Administrativo nº 15/2022, cujo objeto é a análise do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados na Ata de nº 07/2021 
para o item 02; solicitado pela empresa LP COELHO EPP em 24 de fevereiro de 
2022; Considerando a manifestação jurídica acostada às fls. 32 a 35 dos autos, bem 
como pesquisa mercadológica às fls. 30 e despacho do setor responsável pela 
gestão da ata às fls. 31; DECIDO por deferir o reequilíbrio econômico financeiro, 
no valor apurado mediante pesquisa mercadológica realizada por este Consórcio, 
com aplicabilidade, tão somente, às Autorizações de Fornecimento que tenham 
sido emitidas entre a data do protocolo do pedido da empresa (24.02.2022) e a 
data do vencimento da respectiva ata (25.02.2022), se houver. A presente decisão 
não abarca Autorizações de Fornecimento anteriores ao pedido da empresa, que 
devem ser cumpridas pelo fornecedor. Se existentes, somente poderão ser 
canceladas em havendo preços registrados em outras ARP, para o mesmo objeto, 
e que sejam mais vantajosos. Publique-se. Cientifique-se o gestor da Ata de 
Registro de Preços, para providências. São Joaquim de Bicas, 29 de março de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do consórcio ICISMEP.  

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 
abril de 2022, motivada pela solicitação dos municípios de Córrego Fundo, Pedro 
Leopoldo e Pará de Minas, bem como pelas demandas de gestão de serviços e 
unidades, 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.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. ATO DE 
HOMOLOGAÇÃO. São Joaquim de Bicas/MG, 25 de abril de 2022. 
Homologo o resultado da presente licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 20/2022, Processo Licitatório n° 27/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de nitrogênio líquido, 
conforme discriminado no Edital. Item adjudicado ao fornecedor: Danilo 
Aparecido Borella EPP, ITEM 01, com valor total de R$ 1.520,00 (um 
mil, quinhentos e vinte reais). O item espelho não acionado fora 
revogado, conforme previsão editalícia. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio ICISMEP. 
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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            
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