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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL
DO MÉDIO PARAOPEBA

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Extrato do 
primeiro Termo Aditivo à Ata de nº 65/2022, Processo Licitatório nº 120/2021 
(Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos 
descartáveis I - “A” a “C”,). O objeto do presente Termo Aditivo é o 
cancelamento do preço registrado para o item n° 38 (campo cirúrgico para 
mesa auxiliar), conforme decisão exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 93/2022, e publicada neste Órgão Oficial em 21 de 
setembro de 2022. Empresa Contratada: Carla de Oliveira Correa – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 08.583.229/0001-08. 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. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato do 
terceiro Termo Aditivo ao contrato de nº 28/2020, Processo Licitatório nº 
84/2020 (prestação de serviço de dedetização das unidades ICISMEP). O 
objeto do presente Termo Aditivo é a alteração do endereço da contratada, 
que passa a ser na Rua Inspetor Jaime Caldeira, nº 306, Bairro Brasileia – 
CEP 32600-316,  Betim-MG. Empresa Contratada: Supremo Dedetização, 
Controle de Pragas, Conservação e Limpeza - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 15.108.669/0001-79. 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 a 
realização do Pregão Eletrônico nº 96/2022, Processo Licitatório n° 
151/2022, 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 
14/10/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de tomógrafos computadorizados, incluindo a 
instalação, com os devidos laudos de calibração, além do fornecimento de 
insumos, materiais e acessórios para o funcionamento individual de cada 
tecnologia. Edital disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br; 
www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações na sede do Consórcio. 
Mais informações: (31) 98483.1905/2571-3026. A pregoeira, em 30/09/2022.   

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica o 
adiamento da sessão do Pregão Eletrônico nº 86/2022, Processo Licitatório nº 
134/2022, cujo objeto a ser licitado é o Registro de Preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos injetáveis e insumos farmacêuticos 
I – A a M, outrora agendada para o dia 30/09/2022. A motivação do 
adiamento é a necessidade de ajuste aos termos do Edital. Mais informações: 
(31) 98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 30/09/2022.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a suspensão 
da sessão do Pregão Eletrônico nº 87/2022, Processo Licitatório nº 
135/2022, cujo objeto licitado é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de equipamentos oftalmológicos, cardiológicos e cirúrgicos, 
incluindo a instalação, com devidos laudos de calibração, além do 
fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o funcionamento 
individual de cada equipamento, outrora agendada para o dia 28/09/2022. A 
motivação da suspensão é a necessidade de ajuste aos termos do Edital. Mais 
informações: (31) 98483-1905/2571-3026. A pregoeira, em 28/09/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Processo 
Administrativo nº 61/2022. Ata de Registro de Preços n° 
20/2022.Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado para 
o item n° 15 (Metronizadol 500 mg – solução injetável – 100 ml). 
Solicitante: Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos 
Hospitalares Eireli – CNPJ: 12.418.191/0001-95. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 61/2022, 
visando o cancelamento de preço registrado pleiteado pela empresa Conquista 
Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli; Considerando 
a impossibilidade de troca de marca do medicamento; Considerando a 
ausência de interesse pelas licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico n° 
97/2021 em assumir o item nas mesmas condições de preço do licitante 
vencedor; Considerando o Parecer Técnico n° 81/2022 juntado aos autos; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 261/2022; 
Decido pela liberação do fornecedor em relação ao compromisso assumido 
referente ao item o item n° 15 (Metronizadol 500 mg – solução injetável – 100 
ml), constante na Ata de Registro de Preços n° 20/2022. A presente liberação 
não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período 
anterior ao dia 19 de julho de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de 
setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.  

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Processo 
Administrativo nº 79/2022. Ata de Registro de Preços n° 54/2021. 
Referência: Solicitação de cancelamento do preço registrado para o item n° 
10 (Oxcarbazepina 300 mg). Solicitante: Pró-Saúde Distribuidora de 
Medicamentos Eireli-ME. CNPJ: 21.297.758/0001-03. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 79/2022, 
visando o cancelamento de preço registrado pleiteado pela empresa Pró-
Saúde Distribuidora de Medicamentos Eireli - ME; Considerando a 
impossibilidade de troca de marca do medicamento; Considerando a 
ausência de interesse pelas licitantes remanescentes no Pregão Eletrônico  

n° 44/2021 em assumir o item nas mesmas condições de preço do licitante 
vencedor; Considerando o Parecer Técnico n° 104/2022 juntado aos autos; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 259/2022; 
Decido pela liberação do fornecedor em relação ao compromisso assumido 
referente ao item o item n° 10 (Oxcarbazepina 300 mg), constante na Ata de 
Registro de Preços n° 54/2021. A presente liberação não abrange as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior ao dia 25 de agosto de 2022. São 
Joaquim de Bicas/MG, 28 de setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Processo 
Administrativo n° 81/2022. Ata de registro de preços n° 44/2021. 
Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do preço 
registrado para o item nº 16 (cloreto de sódio 0,9%  - 9MG/ML – solução 
injetável – ampola 10 ml). Solicitante: Acácia Comércio de Medicamentos 
Eireli – CNPJ: 03.945.035/0001-91. Decisão. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 81/2022, visando a análise do pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela 
empresa Acácia Comércio de Medicamentos Eireli. Considerando que o 
valor proposto pelo fornecedor para o item n° 16 se encontra de acordo 
com a média de preços obtida em pesquisa de mercado realizada 
pelo Consórcio ICISMEP; Considerando o Parecer Técnico n° 105/2022 
juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer 
Jurídico n° 251/2022; Considerando o Parecer Contábil inserido aos autos; 
Defiro a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela 
empresa Acácia Comércio de Medicamentos Eireli, referente ao item n° 
16, constante na ata de registro de preços n° 44/2022. O referido reequilíbrio não 
abrange as autorizações de fornecimento emitidas em período anterior ao dia 
26 de agosto de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de setembro de 2022. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Processo Administrativo n° 
88/2022. Ata de registro de preços n° 82/2022. Referência: Solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado para o item nº 05 (algodão 
hidrófilo em bolas 100 g). Solicitante: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda., 
CNPJ: 12.927.876/0001-67. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n° 88/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa Soma/MG Produtos 
Hospitalares Ltda. Considerando que o valor proposto pelo fornecedor para o item 
n° 05 se encontra de acordo com a média de preços obtida em pesquisa de mercado 
realizada pelo Consórcio ICISMEP; Considerando o Parecer Técnico n° 115/2022 
juntado aos autos; Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 
254/2022; Considerando o Parecer Contábil inserido aos autos; Defiro a 
solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela empresa Soma/MG 
Produtos Hospitalares Ltda, referente ao item n° 05, constante na Ata de Registro 
de Preços n° 82/2022. O referido reequilíbrio não abrange as autorizações de 
fornecimento emitidas em período anterior ao dia 06 de setembro de 2022. São 
Joaquim de Bicas/MG, 28 de setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Processo 
Administrativo n° 91/2022. Ata de Registro de Preços n° 15/2022. 
Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do preço 
registrado para o item nº 07 (Ceftazidim 1g – frasco ampola). Solicitante: Soma/
MG Produtos Hospitalares Ltda.,  CNPJ: 12.927.876/0001-67. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 91/2022, visando a análise do 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela 
empresa Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda. Considerando que o valor 
proposto pelo fornecedor para o item n° 07 se encontra de acordo com a média de 
preços obtida em pesquisa de mercado realizada pelo Consórcio ICISMEP; 
Considerando o Parecer Técnico n° 116/2022 juntado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 260/2022; Considerando o 
Parecer Contábil inserido aos autos; Defiro a solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro pleiteado pela empresa Soma/MG Produtos Hospitalares 
Ltda, referente ao item n° 07, constante na Ata de Registro de Preços n° 15/2022. 
Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas em 
período anterior ao dia 09 de setembro de 2022. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de 
setembro de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  e Evaldo Cardoso de 
Almeida, CNPJ nº 38.438.517/0001-30, celebram o contrato nº 47/2022, Processo nº 
130/2022, Dispensa de Licitação nº 29/2022. Objeto: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de lavagem, higienização e desinfecção de 
veículos. Vigência: 12 meses, a contar de 29/09/2022. Valor total: R$ 51.540,00 
(cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta reais).  Dotações Orçamentárias 
3.3.90.39.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e Evaldo Cardoso de Almeida, 
representante da contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede 
do consórcio ICISMEP. Mais informações, telefone (31) 
9848-31905/2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Designação de fiscal de 
Contrato. Marcilene Rosa Souza, Vaz de Resende, diretora de Administração e Gestão, faço 
saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente 
publicação, que o empregado público Alfredo Davi Zanussi, fica designado 
como fiscal do Contrato n° 47/2022, decorrente do Processo n° 130/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
lavagem, higienização e desinfecção de veículos. A responsabilidade pelo 
exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência 
do Contrato, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, 
e sem acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência 
do Contrato, ou até ulterior decisão. 
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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Termo 
de Homologação. Homologo o resultado do Processo Licitatório 
n° 124/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 80/2022, 
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de soluções 
químicas, conforme discriminado no Edital. Consulta aos itens 
adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em https://
icismep.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/TERMO-DE-ADJUDICACAO.pdf. O 
item 02 restou fracassado. O valor total dos itens 
adjudicados é de R$ 144.810,00 (cento e quarenta e quatro mil e 
oitocentos e dez reais). O Termo de Homologação na 
íntegra encontra-se disponível em file:///C:/Users/Secretaria%
20Executiva/Downloads/Homologacao_201287.pdf. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim 
de Bicas, 29 de setembro de 2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 368/2022. Processo Licitatório nº 97/2022, Pregão 
Eletrônico nº 65/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de  medicamentos hidroeletrolíticos e colírios. Empresa detentora 
dos preços registrados: Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda. Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP e  representante da detentora dos preços 
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do 
Consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3056.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 369/2022. Processo Licitatório nº 97/2022, Pregão Eletrônico nº 
65/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de  
medicamentos hidroeletrolíticos e colírios. Empresa detentora dos preços 
registrados: Equipar Médico e Hospitalar Ltda. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio. Mais informações, 
telefone (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 370/2022. Processo Licitatório nº 97/2022, Pregão 
Eletrônico nº 65/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de  medicamentos hidroeletrolíticos e colírios. Empresa detentora 
dos preços registrados: Fresenius Kabi Brasil Ltda. Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
consórcio ICISMEP e representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio. Mais 
informações, telefone (31) 2571-3026.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público. Extrato da Ata de 
Registro de Preços nº 371/2022. Processo Licitatório nº 97/2022, Pregão 
Eletrônico nº 65/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de  medicamentos hidroeletrolíticos e colírios. Empresa detentora dos 
preços registrados: Stock Med Produtos Médico-Hospitalares Ltda. Vigência 
do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral do Consórcio ICISMEP e  representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio. Mais 
informações, telefone (31) 2571-3026. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Designação de fiscal de Ata de 
Registro de Preços. Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de 
Administração e Gestão, faço saber, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93, 
por meio da presente publicação, que a empregada pública Daniele Ferreira Faria fica 
designada como fiscal das Atas n° 368/2022 a nº 371/2022, decorrente do processo 
licitatório n° 97/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
aquisição de medicamentos hidroeletrolíticos e colírios. A responsabilidade pelo 
exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência da 
Ata, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem 
acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência da Ata, ou 
até ulterior decisão. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público, comunica a 
realização do Pregão Eletrônico nº 88/2022, Processo Licitatório n° 
144/2022, conforme Leis Federais n° 10.520/2002 e 8.666/1993, sob o 
regime de maior percentual de desconto. Abertura das propostas: às 9h 
do dia 14/10/2022. Disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de 
preços para futura e eventual prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de micro-ônibus, incluindo a aquisição de 
peças. Edital disponível em www.portaldecompraspublicas.com.br;  
www.icismep.mg.gov.br, e no setor de Licitações, na sede do Consórcio. 
Mais informações: (31) 2571-3026. A pregoeira, em 30/09/2022. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP, consórcio público.  Extrato do segundo Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 137/2021 (Registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos antimicrobianos, antiparasitários e 
antifúngicos – “C a G”.) O presente Termo tem como objeto a alteração do 
item 05 da Ata 15/2022, para remanejamento parcial da quantidade de saldo do 
Consórcio para o município de Florestal. Contratada Acácia Comércio de 
Medicamentos Eireli, com sede na Av. Princesa do Sul, n° 3303, Bairro Jardim 
Andere, Varginha/MG, CEP: 37.062-180, telefone (35) 3222-8663, e-mail 
licitação@acacia.med.br, inscrita no CNPJ sob o n° 03.945.035/0001-91, 
Inscrição Estadual n° 707.088.401-0016. Os pagamentos referentes ao 
quantitativo remanejado será de responsabilidade do município de Florestal. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
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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 de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 143/2021 (Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos antimicrobianos, 
antiparasitários e antifúngicos – “I” a “V”.). O presente Termo tem como objeto 
o Apostilamento para fins de alteração do item 06 da Ata de Registro de Preços n
° 20/2022 para remanejamento parcial da quantidade de saldo do Consórcio para 
o município de Florestal. Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli, 
com sede na Av. Princesa do Sul, n° 3303, Bairro Jardim Andere, no Município 
de Varginha/MG. CEP: 37.062-180, telefone (35) 3222-8663, e-mail 
licitação@acacia.med.br, inscrita no CNPJ sob o n° 03.945.035/0001-91, Inscrição 
Estadual n° 707.088.401-0016. O pagamento referente ao quantitativo 
remanejado será de responsabilidade do município de 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 a 
atualização de sua Tabela de Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com 
vigência a partir de outubro de 2022, motivada pela solicitação dos municípios de 
Nova Lima, Itaúna, Rio Acima, Arcos, Raposos, Nova Era, Formiga, Sarzedo e 
Brumadinho, 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.   
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