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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público. Ato de Homologação. São 
Joaquim de Bicas/MG, 09 de setembro de 2022. Homologo o resultado da presente 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 56/2022, Processo Licitatório n° 
80/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
OPME – Órteses, Próteses e Materiais Médicos Especiais, incluindo a confecção de 
Lente Escleral Pintada, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: Central Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, Item 23, com valor 
total de R$ 17.250,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta reais), Item 36, com 
valor total de R$ 27.168,00 (vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais), 
totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe de R$ 44.418,00 
(quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais); M.N. Comércio de Material 
Ótico Ltda, Item 10, com valor total de R$ 69.999,60 (sessenta e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); Medicone Projetos e 
Soluções para a Indústria e a Saúde Ltda, Item 38, com valor total de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais); Nexomed Hospitalar Ltda, Item 03, com valor total de R$ 
3.906,90 (três mil, novecentos e seis reais e noventa centavos); Otológica Brasil 
Produtos Hospitalares Ltda., Item 16, com valor total de R$ 98.000,00 (noventa e 
oito mil reais), Item 22, com valor total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e 
quatrocentos reais), totalizando os valores arrematados pelo licitante no importe 
de R$ 112.400,00 (cento e doze mil e quatrocentos reais). O presente processo 
perfaz o valor de R$ 280.724,50 (duzentos e oitenta mil, setecentos e vinte e quatro 
reais e cinquenta centavos). Os itens 24, 31, 32 e 42 restaram desertos. Os itens 01, 
02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
34, 35, 37, 39, 40 e 41 restaram fracassados. Os itens 25 e 43 foram revogados, 
conforme cláusula 6.2.2 do edital. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 82/2022, Processo Licitatório n°128/2022, 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 22/09/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos 
injetáveis e insumos farmacêuticos - volume II – de “N a V”. 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 09/09/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, consórcio público, comunica erro material na 
publicação da atualização de sua Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde 
(TSPS), com vigência a partir de setembro de 2022, publicada em 09 de setembro 
de 2022, neste Órgão Oficial, que passa a ter a seguinte redação: 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 setembro de 2022, 
motivada pela solicitação dos municípios de São Gonçalo do Pará, Onça de 
Pitangui, Rio Manso, Nova Era, Pará de Minas, Ouro Preto e Campo Belo, 
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 do Consórcio 
(www.icismep.mg.gov.br) e substitui a última atualização publicada.  Diretoria 
de Gestão em Saúde.  
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