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SISTEMAS BÁSICOS DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO EM EDIFICAÇÕES
Você sabia que o seu local de trabalho e os locais que você frequenta devem possuir requisitos mínimos para serem considerados
seguros? O Corpo de Bombeiros é unânime em dizer que todas as edificações, com exceção das residências unifamiliares, devem
apresentar requisitos mínimos de proteção contra incêndio e pânico. As edificações e estabelecimentos devem contar com sistemas
básicos de proteção contra incêndio e pânico, variados de acordo com a atividade e o grau de risco provenientes do ambiente laboral em
que a edificação está inserida. Os sistemas básicos de proteção contra incêndio e pânico são: sinalização de emergência, iluminação de
emergência, saídas de emergência, extintores de incêndio e sistemas de hidrante. Abaixo, discorre-se acerca de cada sistema:
* Sinalização de Emergência: trata-se
do conjunto de todos os sinais que indicam
a existência de saídas de emergência,
equipamentos de segurança, riscos
potenciais e produtos perigosos. A
sinalização de emergência é dividida em
básica e complementar. A sinalização
básica, por sua vez, é subdividida em
quatro categorias, as quais representam
proibição, alerta, orientação/salvamento e
equipamentos. A sinalização complementar
tem a finalidade de indicar, de maneira
contínua, as rotas de saída, obstáculos e
mensagens específicas escritas;
* Iluminação de Emergência: tem como
função a garantia da permanência da
iluminação da rota de fuga em uma situação
de emergência e pânico, garantindo que os
ocupantes da edificação deixem o local
com segurança. Esse tipo de iluminação
deve ser posicionada, preferencialmente,
acima das portas de saída de emergência
e patamares de escadas, nunca sobre os
degraus;

* Saídas de Emergência: trata-se do
caminho contínuo, protegido e sinalizado,
constituído por portas, corredores, escadas
e rampas que o ocupante da edificação
percorrerá em caso de pânico. Seu objetivo
é permitir o fácil escoamento da população
e devem permanecer desobstruídas em
todos pavimentos e atender as medidas
mínimas de segurança exigidas por
legislação pertinente;
* Extintores de Incêndio: são utilizados
no combate a pequenos focos de incêndio.
Atualmente, quatro tipos de extintores são
os mais utilizados, a saber:
Água: utilizado para incêndios provenientes
de papéis e madeiras;
Dióxido de Carbono (CO2): ideal para o
combate a incêndio proveniente de
equipamentos elétricos;
Pó BC: também conhecido por Pó Químico,
combate incêndios provenientes de papel
e líquidos inflamáveis;
Pó ABC: é o tipo mais utilizado nos dias
atuais por combater as três principais
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classes de incêndio supramencionadas.
* Sistemas de Hidrante: tal sistema
deve ter seu dimensionamento elaborado
cuidadosamente, pois o combate ao fogo
na edificação depende de seu correto
funcionamento, atendendo aos requisitos
de vazão e pressão estabelecidos em
norma. Atualmente, são quatro os tipos
de sistemas de hidrante e sua escolha
depende, essencialmente, do risco da
edificação; quanto maior o risco, maior
a vazão que o sistema deve fornecer e
maior a reserva técnica de incêndio.
Cada item exigido pelas normas possui
função específica no sistema de
proteção e combate a incêndio e pânico
e não devem, de forma alguma, ser
negligenciados dentro da edificação. Os
dimensionamentos advindos da
necessidade de aplicação de cada item
variam de edificação para edificação.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 07 DE ABRIL 2022

03

ANO XXI - nº 1400

Hospital Bom Pastor
comemora 7 meses de
imersão no Projeto “Saúde
em nossas mãos”
O Hospital Bom Pastor - HBP - de Varginha comemorou nos
dias 31/03 e 01/04/22, sete meses de imersão no projeto “Saúde
em Nossas Mãos”. Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde
em parceria com os hospitais de referência no Brasil, para treinar,
por 24 meses, Hospitais selecionados, com o objetivo de reduzir
30% as infecções em ambiente de unidade de terapia intensiva (UTI).
“Estar entre os poucos selecionados já nos trouxe enorme alegria;
ver a equipe da UTI do HBP altamente engajada com o objetivo ainda
maior, superar a meta estabelecida pelo projeto e multiplicar para
outros setores igualmente importantes para nossa assistência, nos
enche de orgulho”, diz Edson Antônio Menegueli, presidente da
Fundação Hospitalar do Município de Varginha. “Agradeço e
parabenizo, em especial a equipe de assistência, e os demais
envolvidos”, conclui.

Representantes do Museu do Café de Santos e da
Minasul visitam a Prefeitura
representantes do Museu do Café
de Santos (SP), Alessandra
Almeida, diretora executiva e
Caroline Nóbrega, gerente de
Desenvolvimento Institucional.
O objetivo da visita foi efetivar

parceria para que seja instalado no
município de Varginha, o Museu
do Café.
“Com isso seria possível
viabilizar a integração entre os
Museus de Santos e de

Varginha”, explica o prefeito. Vérdi
conta que os trabalhos de
instalação serão viabilizados
através de esforços entre a
Minasul, a Prefeitura de Varginha
e representantes do Museu.

Uma das salas do Museu do Café em Santos - SP

KARINA FREY - SITE MUSEU DO CAFÉ EM SANTOS

O prefeito de Varginha, Vérdi
Melo recebeu em seu gabinete na
quarta-feira, dia 6, o presidente da
Cooperativa dos Cafeicultores de
Varginha (Minasul), José Marcos
Rafael, acompanhado das
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Domingo tem Pesca no Parque Novo Horizonte
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMEA, vai realizar no próximo domingo, dia 10, das 7h às
16h, uma Pescaria no Parque Novo Horizonte.
Na oportunidade, a Prefeitura pede para quem puder, que leve 1 kg
de alimento não perecível, que será doado para instituições beneficentes.
Crianças menores de 12 anos deverão estar acompanhadas dos
pais ou responsáveis.
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, orienta que peixes pequenos devem ser devolvidos ao lago,
e que os pescadores tenham o máximo de cuidado para não iscar
patos, pois essas aves permanecerão no lago. Só poderão ser utilizadas
varas e molinetes; redes não.
Entidades parceiras foram convidadas para divulgar ações de
interesse públicos como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Meio
Ambiente, a Guarda Civil Municipal, a Vigilância Ambiental.
Na última edição da pescaria, no ano de 2019, cerca de 2.500
pessoas passaram pelo Parque Novo Horizonte. A data, nesse ano, foi
escolhida em virtude da Semana Santa, sendo uma opção para que as
pessoas possam ter o peixe para a Sexta-feira Santa.
A pesca é gratuita.

Prefeitura fez manutenção especial para receber os pescadores
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Sistema de Ensino Opet realiza avaliação
diagnóstica na rede municipal
Foram realizadas
nas
Escolas Municipais por meio da
Editora Opet a aplicação do
Programa InDica de Gestão da
Educação, que são avaliações
de Língua Portuguesa e
Matemática para todos os
alunos do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental (Anos Iniciais e
Anos Finais) da rede municipal
de ensino.
Uma etapa essencial,
que vai gerar os dados
necessários às próximas etapas
da avaliação. Elas incluem a
tabulação dos dados, a análise
dos resultados, a construção de
um diagnóstico e de um plano
de ação para fortalecer a
educação. Com o InDica, o
município terá acesso a
diagnósticos que abrangem o
nível de proficiência dos

estudantes, das turmas, das
escolas e da rede municipal de
ensino como um todo. A partir
daí, será construído um plano
para fortalecer a educação
municipal.
“Nos últimos meses,
conversamos muito com os
gestores de Varginha para
chegar a uma avaliação que
abrangesse o horizonte de
informações que eles desejam
obter. Nesta semana, com a
aplicação das avaliações em
todas as escolas do município,
estamos dando um passo muito
importante”, explica Silneia
Chiquetto, coordenadora do
programa InDica. “Fomos muito
bem acolhidos e percebemos a
seriedade com que a aplicação
das provas foi realizada pela
equipe da secretaria municipal

de Educação.”
“Para a Secretária Municipal
de EducaçãoI interina, Juliana de
Paula
Mendonça,
“O
monitoramento do processo
educacional proporcionará o
balizamento do ensino, através do
mapeamento do nível de

aprendizagem dos estudantes,
garantindo a intervenção
pedagógica necessária a cada
um deles, visto que estamos
retornando de um ciclo
pandêmico onde houve
grande lacuna
na
aprendizagem.”
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 6.954, DE 25 DE MARÇO DE 2022.
AUTORIZA O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À EMPRESA QUE ESPECIFICA.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Município de Varginha AUTORIZADO a efetuar pagamento à título de indenização à
empresa MIDAS ALIMENTAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 01.317.123/0001-13, com sede na Praça T. Nagashima, nº 1.010 - Parque Boa Vista, a importância
de R$ 13.944,24 (treze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
§ 1º A indenização de que trata o “caput” deste artigo decorre do direito ao reequilíbrio econô-micofinanceiro dos preços registrados na Ata nº 040/2020, celebrado com a empresa para o fornecimento
de Marmitex para suprimento de todos os órgãos da Administração Direta Muni-cipal.
§ 2º O pagamento da importância de R$ R$ 13.944,24 (treze mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e vinte e quatro centavos), corresponde ao reequilíbrio econômico da Ata de Registro de
Preços do qual a empresa tem direito e é concedido com base nas planilhas constantes nos autos
do Processo Administrativo nº 6.524/2020.
Art. 2º A empresa MIDAS ALIMENTAÇÃO LTDA. deverá passar ao Município de Varginha recibo de
quitação plena e integral por ocasião do recebimento do valor indenizatório pelo fornecimento
realizado, objeto da presente Lei.
Art. 3º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las se necessário,
observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei perten-cer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 25 de março de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JOSÉ MANOEL MAGALHÃES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.960, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE VARGINHA A CELEBRAR CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar Convênio com a Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais - PMMG, no período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2025, com
o fim de aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de
Varginha/MG, cujas condições estão devidamente previstas em Plano de Trabalho correspondente,
integrante do Processo Administrativo nº 19.145/2021.
Art. 2º O valor total do Convênio será de R$ 352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e
oitocentos reais), e procederá nos seguintes termos:
O Município repassará a monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, configurando R$
84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) anuais, e R$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) ao
final do Convênio;
Em contrapartida, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais contribuirá, no total, com R$
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) para a concretização do Convênio aqui pretendido.
Art. 3º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentá-rias
próprias do Município de Varginha e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e por aquelas
que vierem a substituí-las nos exercícios financeiros subsequentes, podendo o Prefeito Municipal
suplementá-las se necessário, observando-se para esse fim o disposto no artigo 43 da Lei Federal
nº 4.320, de 17 de março de 1964, ou, se necessário, abrir Crédito Especial para tanto.
Art. 4º O Convênio de que trata esta Lei poderá ser mantido nos exercícios subsequentes, desde
que nos seus respectivos orçamentos contenham dotações específicas para o custeio de sua despesa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
retroagindo seus efeitos a 01/01/2022.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.960
OBJETO: Criação de despesa obrigatória de caráter continuado.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) sem reflexo, pois será
compensado com o superavit financeiro do exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), sem reflexo, pois será
compensado com o superavit financeiro do exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), sem reflexo, pois será
compensado com o superavit financeiro do exercício de 2021.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A celebração do convênio não afetará as metas de resultados fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação proveniente do
superavit financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício encerrado em 2021.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO:
A despesa criada decorrente da assunção de obrigação entre as partes será suportada pelo
superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício findo em 2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, Em Exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
LEI Nº 6.927, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
Publicado neste jornal, edição 1.384, de 30 de dezembro de 2021, página 06.
Onde se lê:
§ 2º O Auxílio Financeiro de que trata essa Lei, somente poderá ser utilizado para execução do
plano de trabalho nos limites do município de Varginha.
Leia-se:
§ 3º O Auxílio Financeiro de que trata essa Lei, somente poderá ser utilizado para execução do
plano de trabalho nos limites do município de Varginha.

DECRETOS
DECRETO Nº 10.878, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro na Fonte 200 - Recursos
Não Vinculados de Impostos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 192.428,22
(cento e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2300 - 2600
3.3.90.00.00 GESTÃO DO ENSINO (2812)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 150.033,46
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.01 SERVIÇO DE ESPORTES
27.812.3100 - 2484
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. E ÁREAS DEST. PRAT. ESP. (2811)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 42.394,76
TOTAL: 192.428,22
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 21 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

CONTAS BANCÁRIAS

FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Não Vinculados de Impostos – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓD.
1
4
8
46
107
9177
9186
9276
9277
9290
9443
9474
9520
9527
9548
9654
9664
9668

NOME
BRASIL MOVIMENTO
CEF MOVIMENTO
BRASIL I.T.R.
BRASIL F.P.M.
BRASIL IPTU
CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
BRASIL IPVA
BRASIL ICMS
BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO
ITAU ARREC. TRIBUTOS
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
BRASIL PLP 133/2020 COMP. LEI KANDIR
SANTANDER ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (PIX)
BRASIL CONTRAPARTIDA CV 889564/19 AQUIS.
CAMINHÃO
TOTAL BANCOS
( - ) RESTOS A PAGAR
( = ) SUPERAVIT

AGÊNCIA
032-9
163
032-9
032-9
032-9
163
032-9
032-9
032-9
032-9
3344
3178
3180
032-9
032-9
032-9
3344

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
15.163-7
15-5
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
45000006-7
04.480-0
103.210-0
80.463-0
10.644-5
283.142-2
45000007-4

SALDO DEZ/2020
10.781.941,94
54.421.111,32
584.951,33
20.745.944,85
1.056.701,16
3,00
1.045.872,93
228.219,76
22.738.966,76
232.317,03
111.581,60
723.875,18
797.385,43
142,10
30.907,31
2.230.310,19
158.661,66

032-9

89.035-9

812,36
115.889.705,91
10.719.049,97
105.170.655,94

( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.842/2021
Decreto 10.855/2021
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
( = ) SALDO REMANESCENTE

2.533.507,87
1.130.000,00
1.403.507,87
49.371,47
192.428,22
102.494.091,32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.879, DE 22 DE FEVEREIRO 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro na Fonte 200 - Recursos
Não Vinculados de Impostos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 20.498,45
(vinte mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), a saber:
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.01 SERVIÇO DE ESPORTES
27.812.3100 - 2484
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. E ÁREAS DEST. PRAT. ESP. (2811)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 20.498,45
TOTAL: 20.498,45
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo
do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Não Vinculados de Impostos – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
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CÓD
1
4
8
46
107
9177
9186
9276
9277
9290
9443
9474
9520
9527
9548
9654
9664
9668

NOME
BRASIL MOVIMENTO
CEF MOVIMENTO
BRASIL I.T.R.
BRASIL F.P.M.
BRASIL IPTU
CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
BRASIL IPVA
BRASIL ICMS
BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO
ITAU ARREC. TRIBUTOS
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
BRASIL PLP 133/2020 COMP. LEI KANDIR
SANTANDER ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (PIX)
BRASIL CONTRAPARTIDA CV 889564/19 AQUIS.
CAMINHÃO

TOTAL BANCOS
( - ) RESTOS A PAGAR
( = ) SUPERAVIT
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.842/2021
Decreto 10.855/2021
Decreto 10.878/2021
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
( = ) SALDO REMANESCENTE

AGÊNCIA
032-9
163
032-9
032-9
032-9
163
032-9
032-9
032-9
032-9
3344
3178
3180
032-9
032-9
032-9
3344

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
15.163-7
15-5
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
45000006-7
04.480-0
103.210-0
80.463-0
10.644-5
283.142-2
45000007-4

SALDO DEZ/2020
10.781.941,94
54.421.111,32
584.951,33
20.745.944,85
1.056.701,16
3,00
1.045.872,93
228.219,76
22.738.966,76
232.317,03
111.581,60
723.875,18
797.385,43
142,10
30.907,31
2.230.310,19
158.661,66

032-9

89.035-9

812,36
115.889.705,91
10.719.049,97
10.5170.655,94
2.725.936,09
1.130.000,00
1.403.507,87
192.428,22
49.371,47
20.498,45
102473592,87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.880, 22 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23
de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.122.6400 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (715)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 100.000,00
TOTAL: 100.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 2521
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (696)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 100.000,00
TOTAL: 100.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.883, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-ção
da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de Go-verno;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas
dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de
recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23 de
dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 7.194,00 (sete mil, cento
e noventa e quatro reais), a saber:
04.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2679
3.3.71.00.00 CIESP - RATEIO CONTRATO CONSÓRCIO (2293)
Fonte de Recurso: 117
Código de Aplicação: 117.0000
VALOR: 7.194,00
TOTAL: 7.194,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação parcial
da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 7.194,00 (sete mil
cento e noventa e quatro reais), a saber:
03.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA, ILUM. PÚBLICA (1392)
Fonte de Recurso: 117
Código de Aplicação: 117.0000
VALOR: 7.194,00
TOTAL: 7.194,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.884, DE 25 DE FEVEREIRO 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro na Fonte 200 - Recursos Não
Vinculados de Impostos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 18.982,35
(dezoito mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a saber:
14.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.01
SERVIÇO DE ESPORTES
27.812.3100 - 2484
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. E ÁREAS DEST. PRAT. ESP. (2813)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0018
VALOR: 16.082,35
27.812.3100 - 2484
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. E ÁREAS DEST. PRAT. ESP. (2814)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0018
VALOR: 2.900,00
TOTAL: 18.982,35
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências JUDO JIU-JITSU VARGINHA, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 25 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0018 - JUDO JIU-JITSU VARGINHA
CONTA BANCÁRIA:
9545 – BRASIL JUDO JIU-JITSU VARGINHA, Ag. 032-9 C/C 85.666-5
Saldo Bancário em 31/12/2021
19.058,35
(-) RESTOS A PAGAR
76,00
(=) SUPERAVIT APURADO
18.982,35
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
18.982,35
(=) SALDO REMANESCENTE
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.886, DE 28 DE FEVEREIRO 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 689.836,81
(seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 1194
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESPECIALIZADO NA CRIANÇA E (2815)
Fonte de Recurso: 168
Código de Aplicação: 168.0001
VALOR: 689.836,81
TOTAL: 689.836,81
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 168, código de aplicação 168.0001, transferência de recursos AC JUD REP
IMPACTOS ROMPIMENTO BARRAGEM BRUMADINHO, com base nas receitas realizadas no mês
em curso, conforme constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de fevereiro de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos
Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
168.0001 - AC JUD REP IMPACTOS ROMPIMENTO BARRAGEM BRUMADINHO
RECEITA:
2.4.2.9.99.0.1.0001 - AC JUD REP DANOS ROMP BARRAGEM BRUMADINHO (2221)
CONTA BANCÁRIA:
9682 – BRASIL AC JUD REPAR ROMPIMENTO BARRAGEM BRUMADINHO, Ag. 032-9 C/C 90.7588
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO

0,00
2.100.000,00
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NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
2.100.000,00
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
2.100.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
689.836,81
(=) SALDO REMANESCENTE
1.410.163,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.887, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23
de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.1.91.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (194)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 25.000,00
TOTAL:25.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.91.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (199)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 25.000,00
TOTAL: 25.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.888, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte de
recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23
de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (1837)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.3002
VALOR: 40.000,00
TOTAL: 40.000,00
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Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2145)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.3002
VALOR: 40.000,00
TOTAL: 40.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.890, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 28/02/2022, na Fonte
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde, no valor de R$ 519.437,00 (quinhentos e dezenove mil,
quatrocentos e trinta e sete reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº
6.934 de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 519.437,00
(quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e sete reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2816)
Fonte de Recurso: 259 Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 69.437,00
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2817)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 450.000,00
TOTAL: 519.437,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências PISO FIXO VIG. PRO. SAÚDE - PFVPS, conforme cálculo do
Anexo I
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de fevereiro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
259.3002 - PISO FIXO VIG. PRO. SAÚDE - PFVPS
CONTA BANCÁRIA:
9584 – CEF FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ag. 0163 C/C 624.005-0
9587 – CEF VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ag. 0163 C/C 624.020-4
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Saldo Bancário em 31/12/2021
726.152,75
Conta 9584 Conta 9587
32,05 726.120,70
(-) RESTOS A PAGAR
206.715,12
(=) SUPERAVIT APURADO
519.437,63
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
519.437,00
(=) SALDO REMANESCENTE
0,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.915, DE 21 DE MARÇO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
15
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.13 Obrigações Patronais
10.000,00
17
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.000,00
66
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
TOTAL
21.000,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
18
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas

58

159
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11.000,00

16.01

10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00
TOTAL
21.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 21 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.916 DE 21 DE MARÇO DE 2022.
REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº 13 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021, QUE DISPÕE
SOBRE A ALTERAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E OS PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE PROMOVAM A
INDUSTRIALIZAÇÃO, O BENEFICIAMENTO E A COMERCIALIZAÇAO DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Considerando a necessidade de regulamentação da Lei Complementar nº 13, de 27 de dezembro de 2021, que “Dispõe sobre a alteração do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de Fiscalização Sanitária em estabelecimentos que promovam a industrialização, o
beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal, e dá outras providências”;
Considerando o parágrafo único do artigo 133 do Decreto Federal nº 5.741, de 30 de março de
2006, o qual estabelece que “para integrar os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e
Insumos Agropecuários, os Estados e os Municípios ficam obrigados a seguir a legislação
federal ou dispor de regulamentos equivalentes para inspeção de produtos de origem animal e
vegetal, e de insumos, aprovados na forma definida por este Regulamento e pelas normas
específicas” e;
Considerando o Art. 4º da Lei Estadual nº 23.955 de 24 de setembro de 2021, que estabelece
que para adesão de SIM ao Sisei-MG por município, este deve requisitá-la ao IMA e dispor de:
“legislação equivalente à estadual pertinente à inspeção e fiscalização sanitária industrial de
POA, resguardados procedimentos administrativos e legislações tributárias específicas”,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente Decreto regulamenta o Serviço de Inspeção Municipal de Varginha - SIM/VGA,
alterado pela Lei Complementar nº 13, de 27 de dezembro de 2021, para estabelecer normas que
regulam a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária para produtos de origem animal,

destinadas a preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e a
saúde e os interesses do consumidor.
Art. 2º O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, será prestado de acordo com os princípios
e regras de sanidade agropecuária, dentro dos padrões e normas técnicas do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, do Sistema Estadual de Inspeção e
Fiscalização de Produtos de Origem Animal de Minas Gerais – SISEI-MG, e demais legislações
especiais em vigor.
Art. 3º Os princípios a serem seguidos no presente regulamento são:
I - promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, não
implicar obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;
II - ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III - promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia
produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação
de governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica
e científica nos sistemas de inspeção.
Art. 4º Ficam sujeitos à inspeção e fiscalização previstas neste Regulamento, os animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos das abelhas e seus derivados.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização a que se refere o caput deste artigo abrangem,
sob o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante e post-mortem dos animais, a recepção,
manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, embalagem,
rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos de
origem animal (POAs).
Art. 5º A inspeção a que se refere o artigo anterior é privativa do Serviço de Inspeção
Municipal – SIM/VGA, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEAGRI),
sempre que se tratar de produtos destinados ao abastecimento do comércio municipal.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 6º Compete ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, de acordo com a legislação
pertinente:
I - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos de produtos de origem animal e seus derivados,
de acordo com o estabelecido em legislação específica;
II - realizar o registro dos estabelecimentos de produtos de origem animal e seus derivados, de
acordo com o estabelecido em legislação específica;
III - realizar a coleta de amostra de água do estabelecimento, de matérias primas, ingredientes e
produtos para análises fiscais, de acordo com o estabelecido em legislação específica;
IV - notificar, emitir Auto de Infração, apreender produtos, suspender, interditar ou embargar
estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos, levantar suspensão ou
interdição de estabelecimentos, de acordo com o estabelecido em legislação específica;
V - realizar ações de prevenção e combate à clandestinidade, em conjunto com os demais
órgãos fiscalizatórios e, em especial, com o setor de Vigilância Sanitária Municipal, quando da
venda a varejo e em demais situações legalmente previstas;
VI - realizar outras atividades relacionadas à inspeção e fiscalização sanitária de produtos de
origem animal que, por força legal, forem delegadas ao SIM.
Art. 7º A fiscalização e a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, após a etapa de
elaboração, compreendidos na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumidor final, incluindo-se restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares,
é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde por meio de seu Setor da Vigilância
Sanitária, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.080/1990.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização sanitárias serão desenvolvidas em sintonia,
evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária
entre os órgãos responsáveis pelos serviços.
CAPÍTULO III
DA COMERCIALIZAÇÃO
Art. 8º Os POAs chancelados pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, só poderão ser
comercializados dentro dos limites territoriais do Município de Varginha - MG.
§ 1º O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, através da SEAGRI, poderá estabelecer
parceria e cooperação técnica com municípios, estado de Minas Gerais e a União, participar de
consórcios entre municípios, bem como solicitar a adesão ao Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária (SUASA/SISBI-POA) e ao Sistema Estadual de Inspeção (SISEI).
§ 2º Após a adesão do SIM de Varginha ao SUASA/SISBI-POA ou ao SISEI/MG, os produtos
poderão ser destinados também ao comércio interestadual e intermunicipal no estado de Minas
Gerais, respectivamente, conforme previsto legalmente por cada um dos sistemas de equivalência de inspeção sanitária de POAs.
CAPÍTULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 9º Os estabelecimentos de produtos de origem animal são classificados de uma forma geral
em:
I - de leite e derivados;
II - de carnes e derivados;
III - de pescado e derivados;
IV - de ovos e derivados;
V - de produtos das abelhas e derivados.
Parágrafo único. Para a classificação específica de cada estabelecimento, objeto do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM/VGA, deverão ser adotadas as terminologias descritas nas normas
técnicas superiores, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal, e suas atualizações e alterações, bem como nas normas referentes às agroindústrias
de pequeno porte.
CAPÍTULO V
DA INSPEÇÃO
Art. 10. A Inspeção Municipal, depois de instalada, pode ser executada de forma permanente ou
periódica.
§ 1º A inspeção deve ser executada, obrigatoriamente, de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes espécies animais.
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I - entende-se por espécies animais de abate, os animais domésticos de produção, silvestres e
exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva legal e de manejo sustentável;
II – o pescado não exigirá inspeção na forma permanente.
§ 2º Nos demais estabelecimentos que constam neste Regulamento a inspeção será executada
de forma periódica.
Art. 11. Os estabelecimentos com inspeção periódica terão a frequência de execução de inspeção estabelecidas pela autoridade competente da SEAGRI, considerando o risco dos diferentes
produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos controles dos
processos de produção e do desempenho de cada estabelecimento, em função da implementação dos programas de autocontrole.
CAPÍTULO VI
DO REGISTRO E RELACIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 12. Devem ser registrados os seguintes estabelecimentos:
I - Granja Leiteira, Posto de Refrigeração, Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados,
Queijaria;
II - Abatedouro Frigorífico, Unidade de Beneficiamento de Carne e Produtos Cárneos;
III - Estabelecimento de Abate e Industrialização de Pescado; Estação Depuradora de Moluscos
Bivalves;
IV - Granja Avícola; Unidade de Beneficiamento de Ovos e Derivados;
V - Unidade de Beneficiamento e Unidade Móvel de Extração de Produtos das Abelhas;
VI - Demais estabelecimentos que vierem a ser comtemplados em normas técnicas superiores.
Art. 13. Nenhum estabelecimento de que trata o Art. 12 poderá realizar comércio municipal de
POAs sem estar registrado e cadastrado no Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, salvo
aqueles que estejam inseridos em Sistemas de Inspeção de POAs de maior abrangência (IMA/
SIF).
Art. 14. O Título de Registro é o documento emitido pelo Secretário Municipal de Agricultura e/ou
pessoa por ele designada, ao estabelecimento, depois de cumpridas as exigências previstas no
presente decreto e a legislação específica em vigor.
§ 1º A critério do Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, a concessão do titulo de registro
definitivo para os estabelecimentos de POAs poderá ser precedida pelo Título de Registro
Provisório, por um prazo de 12 meses, no qual serão avaliadas as condições de funcionamento
do estabelecimento, com emissão do termo de compromisso no prazo estipulado.
§ 2º Na hipótese de expedição do Título de Registro Provisório, o documento conterá a data limite
de sua validade.
§ 3º O Título de Registro poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado ou cancelado, no
interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o direito de
defesa em processo administrativo instaurado pela autoridade do Serviço de Inspeção Municipal
– SIM/VGA.
Art. 15. Concomitantemente ao Título de Registro, será emitido um número correspondente ao
SIM pertencente ao estabelecimento para chancelamento de seus produtos, por meio do SELO
impresso no rótulo e embalagem dos POAs.
§ 1º O SELO do Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, será impresso nas embalagens ou
rótulos e em formato de carimbo podendo, a critério do SIM, ser desenvolvidos Selos autoadesivos.
§ 2º A numeração concedida pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, será única e
exclusiva para cada estabelecimento, não podendo ser reutilizada posteriormente mesmo com a
extinção da empresa.
§ 3º A numeração do SIM possuirá quatro dígitos que corresponderão ao número de registro do
estabelecimento no Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
§ 4º O Selo possuirá os padrões e imagem gráfica estipulados pelo Serviço de Inspeção Municipal
– SIM/VGA.
§ 5º A utilização e impressão do Selo dependerá da emissão do Título de Registro Definitivo do
Serviço de Inspeção Municipal, sendo sua utilização indevida considerada fraude e falsificação.
Art. 16. Para obtenção do registro do estabelecimento serão observadas as seguintes etapas:
I - protocolo, pelo estabelecimento, da documentação exigida nos termos do presente Decreto e
nas normas complementares;
II - avaliação e aprovação, pela fiscalização, da documentação protocolada pelo estabelecimento;
III - vistoria in loco do estabelecimento edificado, com emissão de parecer conclusivo em laudo
elaborado pela Autoridade Fiscal lotada no Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA; e
IV - concessão do estabelecimento.
Art. 17. Os estabelecimentos sujeitos ao registro prévio no órgão competente deverão submeter seus projetos de construção/reforma/adequação à análise prévia do Serviço de Inspeção
Municipal – SIM/VGA.
§ 1º Para a solicitação da análise do projeto de construção/reforma/adequação, os
estabelecimentos deverão apresentar os seguintes documentos:
I - requerimento simples dirigido ao responsável pelo serviço de Inspeção Municipal - SIM, em 02
(duas)vias;
II - planta baixa ou croquis das; instalações, com memorial descritivo simples e sucinto da obra,
com destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de
tratamento do esgoto e resíduos industriais e proteção empregada contra insetos;
III - memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
IV - Análise de viabilidade do empreendimento.
§ 2º As plantas ou croquis a serem apresentados para aprovação prévia devem ser assinados
pelo proprietário ou representante legal do estabelecimento e pelo engenheiro ou arquiteto
responsável pela elaboração e conter:
I - planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (hum por cem);
II - planta baixa ou croqui com layout dos equipamentos na escala de 1:100 (hum por cem);
III - planta de fachada e cortes, transversal e longitudinal, na escala de 1:50(hum para cinquenta)
§ 3º O estabelecimento não pode dar início às construções/reformas/ampliações sem que as
mesmas tenham sido previamente aprovadas pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
§ 4º A aprovação do projeto pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA não desobriga o
estabelecimento do cumprimento das demais exigências estabelecidas por outros órgãos
competentes.
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§ 5º A critério do Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, poderão ser realizadas inspeções
prévias nas dependências industriais e sociais já edificadas, bem como nos sistemas de
abastecimento de água, redes de esgoto, tratamento de efluentes, durante o processo de
avaliação dos projetos.
Art. 18. Para fins de solicitação de registro e relacionamento junto ao Serviço de Inspeção
Municipal – SIM/VGA, o estabelecimento deverá apresentar os seguintes documentos:
I - requerimento de solicitação de registro, dirigido ao Responsável pelo SIM (02 vias), devidamente assinado pelo responsável legal;
II - termo de Responsabilidade Técnica devidamente assinado pelo Responsável técnico;
III - Cópia do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
IV - cópia do documento de constituição da empresa, fundação, autarquia, órgão, atualizados
(contrato social, estatuto ou legislação de criação do estabelecimento) ou registro da propriedade
ou contrato de arrendamento;
V - inscrição de Produtor Rural, conforme for o caso;
VI - Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento ou comprovante de cadastro na Secretaria
Municipal da Fazenda;
VII - planta baixa ou croquis das instalações, layout dos equipamentos, com memorial descritivo
devidamente aprovado pelo SIM;
VIII - licença Ambiental Prévia emitida pelo Órgão Ambiental competente ou documento equivalente;
IX - registro do estabelecimento junto ao Conselho de Medicina Veterinária do Estado de Minas
Gerais, quando necessário.
Art. 19. Para obtenção do registro e relacionamento junto ao Serviço de Inspeção Municipal –
SIM/VGA, além das demais exigências fixadas neste Decreto, o estabelecimento deve apresentar os Manuais de Boas Práticas de Fabricação – BPF, e os Procedimento Padrão de Higiene
Operacional – PPHO, em conformidade com os regulamentos técnicos da área.
Art. 20. Nos estabelecimentos de POAs destinados à alimentação humana, para fins de registro
e relacionamento, exceto para unidade móvel de extração, é obrigatória a apresentação prévia
do laudo de análise da água de abastecimento, atendendo os padrões de potabilidade
estabelecidos pelo órgão competente.
§ 1º Nos casos em que o estabelecimento é servido por rede de abastecimento pública ou
privada, as análises prévias da água de abastecimento não se fazem necessárias.
§ 2º Independente da origem da água de abastecimento, quando houver reservatório de água
será exigido o controle periódico de limpeza do reservatório.
Art. 21. A existência de varejo na mesma área da indústria implicará no seu licenciamento no
órgão competente da Secretaria Municipal de Saúde, independente do registro da indústria no
Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Parágrafo único. O acesso ás áreas de varejo e indústria deverão ser independentes e a
comunicação interna poderá ocorrer apenas por óculo ou acesso com barreira sanitária.
Art. 22. Finalizadas as construções/adequações ou reformas do projeto aprovado, apresentados os documentos exigidos no presente Regulamento, a autoridade fiscal deverá proceder a
fiscalização e instruir o processo com o relatório final do estabelecimento, com parecer conclusivo para registro no Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Art. 23. Cumpridas as exigências do presente Regulamento será autorizado o funcionamento do
estabelecimento e concedido o Título de Registro pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Parágrafo único. O Título de Registro deverá possuir o número de registro, nome da empresa,
classificação do estabelecimento e demais itens, conforme formulário padrão.
Art. 24. Qualquer ampliação, remodelação ou construção nos estabelecimentos registrados,
tanto de suas dependências quanto instalações, só poderão ser feitas após aprovação prévia
dos projetos pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Art. 25. Qualquer estabelecimento que interrompa seu funcionamento por período superior a 6
(seis) meses, só poderá reiniciar os trabalhos mediante inspeção prévia de todas as
dependências, instalações e equipamentos, respeitada a sazonalidade das atividades industriais.
Parágrafo único. Será cancelado o registro ou relacionamento do estabelecimento que
interromper seu funcionamento pelo prazo de 3 (três) anos.
CAPÍTULO VII
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Art. 26. Os estabelecimentos deverão possuir um Responsável Técnico (RT) devidamente
habilitado.
§ 1º O responsável técnico será corresponsável pela qualidade higiênico-sanitária do produto e
pela manutenção das instalações e equipamentos em condições adequadas à atividade do
estabelecimento.
§ 2º O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, poderá dispensar a contratação de responsável técnico para casos específicos como agricultura familiar e produtores de POAs artesanais, desde que a legislação o permita, ficando o seu proprietário ou preposto responsável pela
manutenção das condições higiênico sanitárias adequadas.
CAPÍTULO VIII
DOS EXAMES DE LABORATÓRIO
Art. 27. Os POAs para consumo humano, bem como toda e qualquer substância que entre em
sua elaboração, estão sujeitos a exames laboratoriais em conformidade com normas específicas.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, poderá exigir exames laboratoriais periódicos, a serem realizados em laboratórios particulares ou públicos, devidamente
credenciados.
CAPÍTULO IX
DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Art. 28. A instalação de estabelecimentos de que trata este Decreto, bem como de seus respectivos equipamentos, devem obedecer às exigências previstas em legislação específica,
desde que não colidam com as exigências de ordem sanitária ou industrial previstas neste
Decreto ou atos complementares.
Art. 29. Qualquer ampliação, remodelação ou construção no estabelecimento registrado ou
relacionado, em suas dependências e instalações, só pode ser feita após aprovação prévia dos
projetos pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
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Art. 30. Não será autorizado o funcionamento de estabelecimento de produtos de origem animal
sem que esteja completamente instalado e equipado para a finalidade a que se destine.
Parágrafo único. As instalações e os equipamentos de que tratam este artigo compreendem as
dependências mínimas, equipamentos e utensílios diversos, em face da capacidade de produção
de cada estabelecimento, conforme o presente Regulamento.
Art. 31. O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade devendo, para
isso, prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar a
mesma linha de processamento, deverá ser realizada a barreira técnica com conclusão de uma
atividade, higienização básica do material e instrumentos para depois iniciar a outra.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, poderá permitir a utilização dos
equipamentos e instalações destinados à fabricação de produtos de origem animal, para o
preparo de produtos industrializados que, em sua composição principal, não haja produtos de
origem animal mas estes produtos não podem constar impressos ou gravados os carimbos
oficiais de inspeção previstos neste Regulamento, estando os mesmos sob responsabilidade do
órgão competente.
CAPÍTULO X
DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE
Art. 32. Os estabelecimentos são responsáveis por assegurar que todas as etapas de fabricação
dos produtos de origem animal sejam realizadas de forma higiênica, a fim de obter produtos
inócuos, que atendam aos padrões de qualidade, que não apresentem risco à saúde, à segurança e ao interesse econômico do consumidor.
Parágrafo único. O controle dos processos de fabricação deve ser desenvolvido e aplicado
pelo estabelecimento, o qual deve apresentar os registros sistematizados auditáveis que
comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos no
presente Regulamento.
Art. 33. Todas as dependências, equipamentos e utensílios dos estabelecimentos, inclusive
reservatórios de água e fábrica e silos de reservatório de gelo, devem ser mantidos em condições de higiene antes, durante e após a elaboração dos produtos.
Art. 34. É proibida a permanência de cães, gatos e de outros animais não destinados ao abate
nos estabelecimentos.
Art. 35. Os estabelecimentos devem ser mantidos livres de pragas e vetores.
Art. 36. Os funcionários envolvidos de forma direta ou indireta em todas as etapas de produção
ficam obrigados a cumprir práticas de higiene pessoal e operacional que preservem a inocuidade
dos produtos.
Parágrafo único. Os funcionários que trabalham em setores em que se manipule material
contaminado ou que exista maior risco de contaminação, devem praticar hábitos higiênicos com
maior frequência e não circular em áreas de menor risco de contaminação, de forma a evitar a
contaminação cruzada.
Art. 37. A embalagem de POAs deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa
conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas
estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo único. As embalagens que entram em contato com o alimento deverão ser adquiridas
de fornecedores devidamente licenciados pelo órgão competente da Secretaria de Saúde.
Art. 38. É proibida em toda a área industrial a prática de qualquer hábito que possa causar
contaminações nos alimentos, tais como comer, fumar, cuspir ou outras práticas anti-higiênicas,
bem como a guarda de alimentos, roupas, objetos e materiais estranhos.
Parágrafo único. Deve ser prevista a separação de áreas ou a definição de fluxo de funcionários dos diferentes setores nas áreas de circulação comuns, de forma a evitar a contaminação cruzada.
Art. 39. Durante todas as etapas de elaboração, desde o recebimento da matéria-prima até a
expedição, incluindo o transporte, é proibido utilizar utensílios que pela sua forma ou composição
possam comprometer a inocuidade da matéria-prima ou do produto, devendo os mesmos ser
mantidos em perfeitas condições de higiene e que impeçam contaminações de qualquer natureza.
Art. 40. Os funcionários que trabalham na indústria de POAs devem estar em boas condições de
saúde e dispor de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) atualizado, conforme Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Parágrafo único. O funcionário envolvido na manipulação de produtos deve ser imediatamente
afastado do trabalho sempre que ficar comprovada a existência de doenças que possam
contaminar os produtos, comprometendo sua inocuidade.
Art. 41. Todo o pessoal que trabalha com produtos comestíveis, desde o recebimento até a
expedição, deverá usar uniformes claros, em perfeito estado de higiene e conservação, de
acordo com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
§ 1º Quando utilizados protetores impermeáveis, estes deverão ser de plástico transparente ou
branco, proibindo-se o uso de lona ou similares.
§ 2º O avental, bem como quaisquer outras peças de uso pessoal, deverá ser guardado em local
próprio, sendo proibida a entrada de funcionários nos sanitários portando tais aventais.
CAPÍTULO XI
DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS
Art. 42. Ficam os proprietários dos estabelecimentos sob regime do Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, obrigados a:
I - cumprir todas as exigências que forem pertinentes, contidas no presente Regulamento;
II - fornecer os dados estatísticos de interesse do Serviço de Inspeção, na forma por ela
requerida;
III - manter locais apropriados para recebimento e guarda de matérias-primas e produtos que
necessitem de reinspeção, bem como para sequestro de carcaças ou partes de carcaça,
matérias-primas e produtos suspeitos;
IV - fornecer substâncias apropriadas para desnaturação de produtos condenados, quando
não haja instalações para sua transformação imediata;
V - manter em dia o registro do recebimento de animais, matérias-primas e insumos, especificando procedência e qualidade, produtos fabricados, saída e destino dos mesmos, que deverá
estar disponível para consulta do SIM/VGA, a qualquer momento;
VI – manter equipe regularmente treinada e habilitada para execução das atividades do
estabelecimento;
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VII - realizar imediatamente o recolhimento dos produtos elaborados e eventualmente expostos
à venda quando for constatado desvio no controle de processo, que possa incorrer em risco à
saúde ou aos interesses do consumidor.
VIII - outras obrigações previstas em normas complementares,
Art. 43. Cancelado o registro ou o relacionamento, os materiais pertencentes ao Governo
Municipal, inclusive de natureza científica, os documentos, certificados, lacres e carimbos oficiais
serão recolhidos pelo Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Art. 44. No caso de cancelamento de registro ou relacionamento de estabelecimento, fica o
mesmo obrigado a inutilizar a rotulagem existente em estoque, sob supervisão do Serviço de
Inspeção Municipal – SIM/VGA.
Art. 45. Os estabelecimentos devem apresentar toda documentação solicitada pelo Serviço de
Inspeção Municipal – SIM/VGA, seja ela de natureza contábil, analítica ou registros de controle
de recebimento, estoque, produção, comercialização ou quaisquer outros necessários às
atividades de fiscalização.
CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES
Art. 46. Toda ação fiscal observará o disposto na Lei Municipal nº 2.988/1997, que institui a
Metodologia, Procedimentos, Caracterização e Penalidades para as Infrações à Legislação
Municipal ou outra que porventura vier a substituí-la.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 47. A autoridade fiscalizadora, obedecendo os princípios legais de suas atribuições, terá
livre acesso aos estabelecimentos afetos ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, bem
como a todas as suas dependências, para executar as ações de fiscalização e/ou inspeção e
verificar as condições relacionadas à produção de POAs.
Art. 48. As disposições previstas nesta Lei não afastam as condições e exigências estabelecidas em legislação sanitária específica, aplicáveis a cada tipo de estabelecimento.
Art. 49. Os estabelecimentos de que trata esse Decreto, nos casos omissos, obedecerão às
NTE (Normas Técnicas Especiais) e legislação pertinente, especialmente o disposto no
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA, bem
como outras normas complementares superiores.
Art. 50. Sempre que necessário, o Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, solicitará parecer
do órgão competente da saúde para registro de produtos com alegações funcionais, indicação
para alimentação de criança de primeira infância ou grupos populacionais que apresentem
condições metabólicas e fisiológicas específicas ou outros que não estejam estabelecidas em
normas específicas.
Art. 51. O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, e o setor competente pela sanidade animal,
no âmbito de suas competências, atuarão conjuntamente no sentido de salvaguardar a saúde
animal e a segurança alimentar.
§ 1º O Serviço de Inspeção Municipal – SIM/VGA, poderá implementar procedimentos
complementares de inspeção e fiscalização para subsidiar as ações do setor competente pela
sanidade animal do município de Varginha, no diagnóstico e controle de doenças não previstas
neste regulamento, exóticas ou não, que possam ocorrer no município.
§ 2º Quando houver suspeita de doenças infectocontagiosas, de notificação imediata nas
atividades de fiscalização e inspeção sanitária, a Inspeção deverá notificar ao setor competente
responsável pela sanidade animal e ,quando for uma zoonose, o setor de vigilância em saúde da
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS).
Art. 52. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 21 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.920, DE 23 DE MARÇO DE 2022.
REGULAMENTA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 6.946/2022, ESTABELECENDO O
VENCIMENTO BÁSICO DE ACORDO COM OS NÍVEIS DOS CARGOS DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município e
da Lei Municipal nº 6.946/2022, que “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Vencimentos dos
Servidores Públicos Municipais”.
DECRETA:
Art. 1º Os vencimentos básicos de todos os Servidores Públicos Municipais da Administração
Direta, por força da Lei Municipal nº 6.946/2022, são os estabelecidos neste Decreto.
NÍVEL
VENCIMENTO MENSAL EM REAIS
E-01
1.298,02
E-02
1.298,02
E-03
1.298,02
E-04
(Magistério)
1.678,81
E-05
1.419,07
E-06
1.467,14
E-07
1.491,22
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E-08
E-09
E-10
E-11
E-11/A
E-12
E-13
E-14
E-14
E-14/M
E-14/M
E-15
E-16
E-17
E-18
E-18/A
E-19
E-20
E-21
E-22
E-22/M
E-23
E-24
E-24-DF
E-25

Hora/aula
Hora/aula
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O
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1.515,31
1.563,38
1.611,47
1.599,64
1.670,30
1.683,62
1.803,93
2.290,05
21,81
2.850,75
27,15
2.357,14
2.405,25
2.525,48
2.645,78
4.019,45
2.766,08
3.006,61
4.449,80
5.123,34
6.378,51
5.941,15
7.047,58
10.571,38
16.033,43

COMISSIONADOS
NÍVEL
CPC-1
CPC-2
CPC-3
CPC-4
CPC-5
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R$
2.536,87
4.153,24
5.169,27
6.607,33
10.064,44

ESTABILIZAÇÃO REMUNERATÓRIA – LEI MUNICIPAL 5.510/2011
NÍVEL
R$
CPC-1
1.298,02
CPC-2
1.898,45
CPC-3
2.685,02
CPC-4
4.395,76
CPC-5
5.471,15
CPC-6
6.993,18
CPC-7
10.652,20
AGENTE POLÍTICO
NÍVEL
R$
Secretário
6.830,44
Vice-Prefeito
6.830,44
Prefeito
22.768,20
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.930, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhões de reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
62
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000.000,00
TOTAL
2.000.000,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
42
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30 Material de consumo
2.000.000,00
TOTAL
2.000.000,00
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.931, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.845.840,00 (hum milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), à seguinte dotação
orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
08
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000.000,00
09
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.13 Obrigações Patronais
300.000,00
68
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiro-Pessoa Jurídica

545.840,00

TOTAL
1.845.840,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
48
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30 Material de consumo
1.300.000,00
59
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 455.840,00

71

159

16.01

10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.46 Auxílio Alimentação
90.000,00
TOTAL
1.845.840,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 31 de março de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLA CORREA BERALDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.483, DE 14 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR: Daguimar Sebastião Daguimar Sebastião
MATRÍCULA: 23.271-19
CARGO: Auxiliar de Serviços Públicos/Obras Diversas
SETOR: SOSUB
PERÍODO DE GOZO: De 11/04/2022 a 10/05/2022
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SERVIDOR: Kamila Santos Brito
MATRÍCULA: 27.132-6
CARGO: Auxiliar de Serviços Públicos/Conservação de Próprios Públicos
SETOR: SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 01/04/2022 a 30/04/2022
SERVIDOR: Valdene Rodrigues Amancio
MATRÍCULA: 14.547-5
CARGO: TNS/PS/Psicóloga
SETOR: SEMUS
PERÍODO DE GOZO: 04/04/2022 a 03/05/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.500, DE 24 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Fica integralmente revogada a Portaria Municipal nº 16.429/2020, que “QUE DETERMINA
A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA MUNICIPAL”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 01/01/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.502, DE 25 DE MARÇO DE 2022.
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PORTARIA Nº 18.507, DE 29 MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada
em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Douglas Donizetti Batista
Técnico em Informática E-18
12º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.508, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Isequias Aparecida
Motorista – E-12
52º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.509, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação abaixo relacionada, em virtude do candidato não ter
tomado posse dentro do prazo legal:
NOME
CARGO
SECRETARIA
PORTARIA
Matheus Miari Feliciano Bahia Técnico em Enfermagem/US E-10
SEMUS
18400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.503, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Ingrid Brito Cardoso Santos Auxiliar de Serviços Públicos/ Servente Escolar – Nível E-01
47º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.510, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Ficam substituídos os membros abaixo relacionados para compor o Conselho Municipal
de Transporte Coletivo C.M.T.C.V:
I – REPRESENTANTE DO GOVERNO MUNICIPAL
REPRESENTANTES ESTUDANTIS DE VARGINHA – GRÊMIO CEFET:
TITULAR: Maria Fernanda Lima Viana em substituição a senhora Eduarda Helene Souza Ribeiro;
SUPLENTE: Gabriel Martins Nunes em substituição a senhora Letícia Pereira Gabriel
Art. 2° No desempenho de suas funções, o membro ora nomeado deverá observar as disposições constantes da Portaria nº 17.741/2021, que permanece inalterada em seus demais termos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de terem sido
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Raul Martins
Auxiliar de Serviços Públicos Gari – Nível E-01
9º
Charles Miller Brasilino
Auxiliar de Serviços Públicos Gari – Nível E-01
10º
Stefano Gomes Caetano Auxiliar de Serviços Públicos Gari – Nível E-01
11º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.511, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA Nº 18.504, DE 25 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de terem sido
habilitadas em Concurso Público Municipal - Edital 001/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Liliane Nogueira Guimarães Fonseca
Educador Infantil – Nível E-18/A
154º
Mariny Leilane Ribeiro
Educador Infantil – Nível E-18/A
156º
Carmem Rodrigues de Andrade
Educador Infantil – Nível E-18/A
157º
Tainara Batista Brito
(candidata afrodescendente)
Educador Infantil – Nível E-18/A
239º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.512, DE 29 DE MARÇO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Fica a ASSOCIAÇÃO DE ESPORTES ESPECIALIZADOS DE VARGINHA – A.S.E.S.V.,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.396.416/0001-07, AUTORIZADA a utilizar a sala 01, localizada no 2º
andar do prédio situado na Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, para funcionamento de sua sede.
Art. 2º A AUTORIZAÇÃO DE USO é outorgada em caráter precário e pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de 13/02/2022, podendo, contudo, ser revogada a qualquer tempo, por
interesse das partes, mediante notificação prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos.
Parágrafo único. A Autorizada deverá restituir o imóvel imediatamente ao Município,
completamente desocupado, quando assim o for solicitado ou revogado o uso por descumprimento das obrigações assumidas, ficando certo que não poderá alegar direito de retenção de
benfeitorias para inibir a desocupação.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Portaria:
a) utilizar o imóvel para fim divergente do descrito no artigo 1º desta Portaria;
b) ceder, emprestar ou alugar o imóvel a terceiros;
c) executar obras de benfeitorias permanentes no imóvel sem a autorização do Município de
Varginha;
d) usar o espaço para propaganda, seja de que natureza for, ressalvadas aquelas pertinentes
ao seu próprio estabelecimento;
e) instalar no local equipamentos proibidos por Lei.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos 13/02/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.505, DE 28 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA: Alessandra Aparecida de Amor Silva Tavares
MATRÍCULA: 25.863-5
CARGO: Técnico em Enfermagem/US
SETOR: SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 07/03/2022 a 05/04/2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Maria Helena Marques
Técnico em Enfermagem/US
42º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.514, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora JOSIMARA NUNES PAPINI do Cargo de Oficial de
Administração, Nível E-10, nomeada pela Portaria nº 16.747/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 22/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.515, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado:
SERVIDORA: Maria Lúcia Alves Souza
MATRÍCULA: 27.819-9
CARGO: ASP/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos
SETOR: SETEC
PERÍODO DE GOZO: De 28/03/2022 a 26/04/2022
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PORTARIA Nº 18.516, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar a servidora ELIANA SECCI LUIZ, da Função Gratificada de Vice-Diretor de
Escola Municipal Urbana - FG-30%, designada pela Portaria nº 18.336/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/03/
2022, revogadas as disposições em contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.517, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, em virtude dos candidatos não
terem tomado posse dentro do prazo legal:
NOME: Michaele Jennyfer da Silva Santos
CARGO: ASP/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos - E-01
SECRETARIA: SEMAD
PORTARIA: 18.402/2022
NOME: Aldo Lúcio Reis
CARGO: ASP/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos - E-01
SECRETARIA: SEMAD
PORTARIA: 18.402/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.518, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação abaixo relacionada, em virtude da candidata não ter
tomado posse dentro do prazo legal:
NOME
CARGO
SECRETARIA
PORTARIA
Iliara Mesquita Lima TNS/ES/Médico Plantonista
Cirurgião Geral - E-22
SEMUS
18415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.519, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora abaixo relacionada, para exercer Função Gratificada no Quadro
Geral de Servidores Públicos do Município de Varginha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
FUNÇÃO GRATIFICADA
Marceli Vinicia Trindade Silva
Vice-Diretor de Escola Municipal Urbana
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 18/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.520, DE 30 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam relotados nas Secretarias Municipais que especifica, os Cargos de Provimento
Efetivo, relacionados no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
Oficial de Administração
E-10
SEMUS
SEMAD
1
Oficial de Administração
E-10
SEMAD
SECON
1
Auxiliar de Serviços Públicos
E-01
SOSUB
SEDUC
Art. 2º Em decorrência das relotações de cargo de que trata o artigo anterior, seus ocupantes
ficam relotados, passando a ter exercício nas respectivas Secretarias Municipais, conforme
consta no quadro abaixo:
MATRÍCULA
30.416-2
16.235-3
MATRÍCULA
17.334-7

NOME
Lilian Aparecida Silva
Alda Esther Pontes Coelho
NOME
Vitor Paulo Bertoldo

CARGO
Oficial de Administração
Oficial de Administração
CARGO
Auxiliar de Serviços Públicos

NÍVEL
E-10
E-10
NÍVEL
E-01

ORIGEM DESTINO
SEMUS SEMAD
SEMAD SECON
ORIGEM
SOSUB

DESTINO
SEDUC

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.521, DE 31 DE MARÇO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da senhora DANIELA TEIXEIRA CAVALCANTI para o cargo
de Técnico de Radiologia/Radioterapia, Nível EF-11, nomeada pela Portaria nº 18.485/2022, em
virtude de desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.527, DE 04 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor LEANDRO NASCIMENTO DE PAULA, para substituir o servidor
JORGE FRANCISCO RODRIGUES – Líder de Equipe de Segurança do Trabalho, FG-12%.
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Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de licença para
tratamento da saúde, no período de 28/03/2022 a 25/06/2022.
Art. 2º O substituto fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago ao Líder de Equipe de Segurança do Trabalho, FG-12% sem as
vantagens pessoais do substituído.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus efeitos a 28/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.528, DE 04 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora NEIDE DE ABREU MORAIS, para substituir o senhor BARRY
CHARLES SILVA SOBRINHO Secretário Municipal de Turismo e Comércio – Agente Político.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 05/05/2022 a 20/05/2022.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago ao Secretário Municipal de Turismo e Comércio, sem as vantagens
pessoais do substituído.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.529, DE 04 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (dias) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.495/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.535, DE 06 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR o senhor LEONARDO VINHAS CIACCI, para responder interinamente pela
Secretaria Municipal de Governo, como Secretário Municipal de Governo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 04/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
PORTARIA Nº 18.442, DE 01 DE MARÇO DE 2022.
Publicado neste jornal, edição 1.395, de 10 de março de 2022, página 17.
Onde se lê:
SERVIDORA
MATRÍCULA
Brígida de Fátima Batista Gomes
3.891-1

CARGO
SETOR
PERÍODO DE GOZO
Escriturário EF-06 Serviço de Processamento de Roupas 22/02/2022 à 20/08/2022

Leia-se:
SERVIDORA
MATRÍCULA
Brígida de Fátima Batista Gomes
3.891-1

CARGO
SETOR
PERÍODO DE GOZO
Escriturário EF-05 Serviço de Processamento de Roupas 22/02/2022 à 20/08/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
PORTARIA Nº 18.443, DE 01 DE MARÇO DE 2022.
Publicado neste jornal, edição 1.395, de 10 de março de 2022, página 17.
Onde se lê:
SERVIDORA
MATRÍCULA
Dayane Almeida Martins Azevedo
3.250-6

CARGO
Escriturário EF-06

SETOR
Divisão de Recursos Humanos

PERÍODO DE GOZO
21/02/2022 à 19/08/2022

CARGO
Escriturário EF-05

SETOR
Divisão de Recursos Humanos

PERÍODO DE GOZO
21/02/2022 à 19/08/2022

Leia-se:
SERVIDORA
MATRÍCULA
Dayane Almeida Martins Azevedo
3.250-6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RESOLUÇÃO NORMATIVA PGM Nº 02 DE 07 ABRIL DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA E/OU
EXECUÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM VALOR IGUAL
OU SUPERIOR A R$3.000,00 E INFERIOR A R$5.000,00.
O Procurador-Geral do Município de Varginha, no uso de suas atribuições legais previstas no
inciso XXIV, do art. 6º, da Lei Complementar Municipal nº 1, de 19 de dezembro de 2017, bem
como no art. 26, da Lei Municipal nº 6.889, de 27 de outubro de 2021, após ouvido o Conselho da
Procuradoria Geral do Município, e
Considerando que nos moldes do art. 3º da Lei Federal nº 8.009, de 29 de março de 1990, nas
ações de execuções fiscais, é possível a realização de penhora de imóvel por dívida de Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU, existindo, portanto, garantia para o adimplemento total do
débito;
Considerando que a Lei Municipal nº 6.889, de 27 de outubro de 2021, faculta à Procuradoria
o ajuizamento de ação de cobrança e ou execução de créditos inscritos em Dívida Ativa com
valor for inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
Considerando que o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU trata-se de receita própria do
Município, sendo uma importante fonte de recursos para a realização das atividades da
Administração Pública;
Considerando os critérios de eficiência administrativa e de custos da Administração para
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cobrança judicial, sendo que naquelas originadas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
há efetiva garantia de recebimento do crédito, posto que o próprio imóvel responde pelos débitos
dele originados;
Considerando a observância aos princípios constitucionais da supremacia do interesse público,
isonomia, razoabilidade e proporcionalidade e eficiência;
RESOLVE expedir a seguinte RESOLUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Fica determinado o ajuizamento de ação de cobrança e/ou execução de créditos com
natureza imobiliária, assim caracterizados como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU,
inscritos em dívida ativa, com valor igual ou superior a R$3.000,00 (três mil reais) e inferior a
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal
e os acessórios, à exceção dos honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em
nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se a reunião das Certidões de Dívida Ativa para
fins de ajuizamento de única cobrança e/ou execução.
Art. 2º Nos casos de créditos inferiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) originados de tributos
diversos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU deverão ser promovidos meios alternativos de solução de conflitos, inclusive com a efetiva utilização do protesto extrajudicial das
respectivas Certidões de Dívida Ativa, na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 6.889, de 27
de outubro de 2021.
Art. 3º A presente Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento : 007/2022. Datado de 29/03/2022.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.468/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando proporcionar
às crianças e adolescentes ações através da capoeira, como a cultura, o lazer e o esporte,
trabalhando o protagonismo e possibilitando a autonomia e a autogestão, conforme especificações
estabelecidas no Plano de Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Cultural Casa da Capoeira
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, o Sr. Luis Gustavo de Sousa Rosa
=
Termo de Fomento : 009/2022. Datado de 31/03/2022.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.467/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando efetivar a
defesa e garantia de direitos das pessoas que encontram-se em tratamento oncológico, pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, no Centro de Oncologia de Varginha/MG e região, para custeio
dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 010/2022. Datado de 31/03/2022.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.469/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando oferecer
atendimento social e acompanhamento psicológico às crianças e adolescentes, bem como suas
famílias com vulnerabilidade e risco social, para custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de
Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Brasileira e Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas de Varginha e Região – Abraço Sul de Minas
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, o Sr. Antônio Alves de Moura
=
Termo de Fomento : 011/2022. Datado de 31/03/2022.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.472/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando efetivar a
defesa e garantia dos direitos das pessoas que encontram-se em situação de risco e/ou
vulnerabilidade social, de qualquer faixa etária, oriundas de Varginha, de modo a ofertar
atendimentos e orientações com a finalidade de identificar as vulnerabilidades e promover o
acesso destas pessoas a programas, projeto e benefícios, para custeio dos itens previstos no
Projeto / Plano de Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Beneficente Levanta-te e Anda
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, o Sr. Vicente Maiolini Tavares
=

ABRIL DE 2022

Termo de Fomento : 012/2022. Datado de 31/03/2022.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.464/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando contribuir
para a construção e a efetivação de um sistema inclusivo, acolher a diversidade e atuar no
fomento de políticas de ação na comunidade varginhense, favorecendo assim a garantia dos
direitos das pessoas com deficiência e de seus familiares e para adequar o espaço físico
“Centro de Eventos Targino Hermógenes Nogueira Netto”
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais - Fuvae
Valor
: R$ 44.444,44
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, em exercício, Sr. Leonardo Vinhas Ciacci
Pela Entidade, a Sra. Cristiane Nogueira Paiva Faria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE APOSTILA
Apostila
Objeto
Partes

: 008/2022. Datada de 22/03/2022.
: A alteração do item 4.1. da Cláusula Quarta – Da Transferência Financeira
: Município de Varginha e a
:
Associação Anjos de Branco
: R$ 17.725,51
: Mantido o originário
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo

Valor
Prazo
Signatário
=
Apostila
: 009/2022. Datada de 07/04/2022.
Objeto
: Acrescenta parágrafo único, no Inciso II da Cláusula Terceira (Das Obrigações
do Varginha Esporte Clube)
Partes
: Município de Varginha e
: Varginha Esporte Clube - VEC
Valor
: R$ 25.000,00 por mês
Prazo
: Mantido o originário
Signatário
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 080/2022
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, no uso de suas prerrogativas
legais, e considerando o disposto § 6º do art. 33 da Emenda Constitucional 103/19; § 14 a 16 do
art. 40 e art. e art. 202 da Constituição Federal e em face do disposto das Leis Complementares
109 e 108 de 2001 e da Resolução do Conselho de Gestão da Previdência Complementar de 19
de fevereiro de 2004, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/93,
torna público que fará realizar Chamada Pública visando o processo de seleção de
entidades fechadas de previdência complementar interessadas em administrar plano
de benefícios previdenciários dos servidores de cargos efetivos da Administração
direta e indireta deste ente federativo.
Os interessados deverão apresentar a documentação para Habilitação e Propostas Técnicas
até o dia 29/04/2022, às 08h00, junto ao Departamento de Suprimentos, sito na Rua Júlio Paulo
Marcellini, nº 50 – Vila Paiva / Varginha-MG.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690 – 1812.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2022
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL – do tipo Menor
Preço, no regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/
93 e suas alterações, para aquisição de 01 (um) aparelho acelerador linear de fótons
(monoenergético 6MV), com recursos oriundos do Governo Federal por intermédio
do Ministério da Saúde, a ser utilizado na Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 16/ 05 / 2022 às 13h30
Data Abertura: 16 / 05 / 2022 às 14h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 06 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 089/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 093/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de cimento CPE 32, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de uniformes profissionais, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 26 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 090/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 085/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 094/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de ar condicionado, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços técnicos profissionais especializados
para assistência e manutenção nos retransmissores de televisão do Município,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 26 / 04 / 2022 às 13h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 091/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 095/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de marmitex , mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 25 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de relógio de ponto biométrico, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 27 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 092/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 087/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 096/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 091/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de hortifrutigranjeiros ,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 25 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de persianas instaladas, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 27 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 097/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais para manutenção geral, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 04 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1400
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 004/2022, cujo objeto
constitui-se do registro de preços para aquisição de materiais para curativos, feridas
e afins, decidiram por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as
empresas DCB – Distribuidora Cirúrgica Brasileira., Sameh Soluções Hospitalares Ltda.,
LM Farma Indústria e Comércio Ltda., Biomig Materiais Médico Hospitalares Ltda.,
Difarmig Ltda., BMD Comércio de Produtos Médicos Ltda., Quality Commerce
Distribuidora Hospitalar Ltda., Matmed Hospitalar Ltda. e Alpha Medic Produtos
Hospitalares Ltda..
Varginha (MG), 6 de abril de 2022
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
REGISTRO DE PREÇOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 098/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 093/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de veículos – tipo caminhão, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 04 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANULAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022
Na qualidade de Prefeito do Município de Varginha/MG, tendo em vista a questão esboçada no
presente Processo, o qual verificou-se vício insanável, uma vez que a licitação deverá ocorrrer
em âmbito internacional, ANULO, em ato próprio, a Licitação – Pregão Presencial nº 046/
2022, cujo objeto constitui-se da aquisição de 01 (um) aparelho acelerador linear de
fotons 4D, com recursos oriundos do Governo Federal por intermédio do Ministério
da Saúde – Recurso de Emenda Parlamentar – Proposta de Aquisição de Equipamento/
Material Permanente nº. 11234.223000/1210-09 a ser utilizado na Fundação Hospitalar
do Município de Varginha – FHOMUV, Hospital Público cadastro no CNES como Unidade
Oncológica de Alta Complexidade – UNACOM., com fundamento no Artigo 49 da Lei Federal
no 8.666/93 e suas alterações.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
D E C I S Ã O – HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha-M.G., para os efeitos do artigo
109, inciso I, alínea 'a' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo
109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento da
documentação de Habilitação relativa à Licitação – Tomada de Preços nº 002/2022, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
obras de reforma e revitalização do Prédio Sede da Prefeitura do Município de Varginha, decidiu por Habilitar todas as empresas participantes no presente certame, quais sejam,
GC Engenharia EIRELI, GW Engenharia Projetos e Execução de Obras Ltda. e Construtora
LF Ltda..
Varginha (MG), 01 de abril de 2022.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de materiais de higiene e limpeza, utensílios domésticos e afins, para
suprimento de todas as unidades da Administração Direta, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor das empresas Eco Plast
Comércio e Indústria Ltda.: Item 92 – Saco plástico - 5 kg (35 X 45cm) – R$ 17,39 (dezessete
reais e trinta e nove centavos) Kg – Eco Plast, Item 93 – Saco plástico transparente med. 45 X
60cm – R$ 17,39 (dezessete reais e trinta e nove centavos) Kg – Eco Plast; Maria Teresa
Pereira Coelho & Cia Ltda.: Item 01 – Absorvente intimo c/ abas - pacote c/ 8 unid – R$ 2,29
(dois reais e vinte e nove centavos) Pct – Naturalmente, Item 22 – Condicionador p/ cabelo - pote
c/ 950g – R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) Pote – Kanechon, Item 58 – Leiteira alumínio 02
litros – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nicopan, Item 66 – Lixeira de plástico
polipropileno (PP) Cap. 22 lts - Material: polipropileno (PP) com proteção UV - Cor: preto - Capacidade: 22 litros - Dimensões aprox. 51,8 cm X 23,5 cm ( Altura X Diâmetro ) – R$ 23,98 (vinte e três
reais e noventa e oito centavos) Un – Arqplast, Item 73 – Óleo de amêndoa - frasco c/ 100ml – R$
6,40 (seis reais e quarenta centavos) Frs – Farmax, Item 89 – Sabão em pó cx c/ 1 kg – R$ 4,70
(quatro reais e setenta centavos) Cx – Ares, Item 91 – Sabonete neutro 90 gr. – R$ 0,86 (oitenta
e seis centavos) Un – Marluce; Dimipel Limitada – ME: Item 20 – Coador de pano p/ café diam.
14cm X 20cm comp. – R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) Pç – Caboclo, Item 26 –
Desinfetante liquido - gal. 05 lts com registro no MS. – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)
Gal – Bio Kriss, Item 27 – Desinfetante liquido 750 ml. Com registro no MS. – R$ 1,60 (um real e
sessenta centavos) Frs – Bio Kriss, Item 45 – Flanelas p/ limpeza – R$ 0,88 (oitenta e oito
centavos) Un – CCA, Item 80 – Papel toalha 2 dobras, med. 22,5 X 21cm (Pct. c/ 1000 fls) – R$
8,29 (oito reais e vinte e nove centavos) Pct – Naturia; Oxi Química Ltda. – EPP: Item 02 – Água
sanitária – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Lts – Oxi, Item 04 – Álcool comum 92,8 INPM
etílico hidratado (líquido) – R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) Lts – Audax, Item 32 –
Desodorizante ambiental spray c/ 400ml – R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos) Un –
Audax, Item 33 – Desodorizante sanitário c/ suporte de encaixe – R$ 1,03 (um real e três
centavos) Pç – Sany, Item 34 – Desodorizante sanitário em pedra 20grs. – R$ 1,03 (um real e três
centavos) Un – Sany, Item 35 – detergente automotivo alcalino gl c/ 05 lts ( solupan ) – R$ 13,94
(treze reais e noventa e quatro centavos) Gal – Oxi, Item 38 – Dispenser de álcool gel - capacidade
0,8 lts acionamento simples manual que possibilite a fixação na parede; com direcionamento
único do jato; com visor do quantitativo do refil. – R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos) Un –
Nobre, Item 39 – Dispenser p/ papel toalha - intercalado em plástico ABS. Cor cristal (transparente) com detalhe cromado. Dimensões: 30cm (Altura) X 14,7cm (Largura) X 12,5cm
(Profundidade). – R$ 22,22 (vinte e dois reais e vinte e dois centavos) Un – Nobre, Item 40 –
Dispenser sabonete líquido cm 800 ml; - Alt. 27cm; - Larg 13cm; - Prof. 11 cm; - Material: plástico;
- Cor: branca; - Capacidade 800ml; - Aplicação parede – R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos)
Un – Nobre, Item 44 – Esponja dupla face espuma de nylon – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos)
Un – Assolan, Item 57 – Lã de aço – fibraco – R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) Un
– British, Item 61 – Limpa vidro c/ 500 ml – R$ 2,01 (dois reais e um centavo) Un – Audax, Item 62
– Limpador multiúso instantâneo 500 ml – R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos) Frs – Audax,
Item 63 – Limpador multiúso com cloro ativo 4 em 1 – R$ 2,07 (dois reais e sete centavos) Frs –
Audax, Item 68 – Lustra moveis liquido 200ml. – R$ 2,01 (dois reais e um centavo) Frs – Audax,
Item 71 – Máscara descartável, (cx c/ 50 un) característica: modelo retangular, com elástico, 03
camadas de filtro B.F.E., e 98,8% de retenção bacteriológica embalagem: cx c/ 50 un - especificação complementar: informações impressas na embalagem sobre marca, quantidade,
características, data de fabricação, validade do produto e registro no M.S. – R$ 11,30 (onze reais
e trinta centavos) Cx – Nobre, Item 75 – Pano multiúso 28 cm X 300 metros picotado em rolo – R$
93,59 (noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) Rol – Nobre, Item 81 – Papel toalha
folha dupla, picotada med. 20cm X 22cm texturizada, pct. contendo 02 rolos c/ 55 toalhas cada.
– R$ 3,69 (três reais e sessenta e nove centavos) Pct – Elegant; Orla Distribuidora de
Produtos EIRELI: Item 06 – Álcool etílico hidratado 70% - embalagem comum, dados de
identificação e procedência, data de validade e registro no M. S. – R$ 6,30 (seis reais e trinta
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centavos) Frs – Start, Item 10 – Bateria 9V não recarregável – R$ 7,53 (sete reais e cinquenta e
três centavos) Un – Elgin, Item 12 – Bloqueador solar FPS 50 UVA-UVB, 120g – loção – R$ 15,34
(quinze reais e trinta e quatro centavos) Un – Prosuw, Item 13 – Bobina de plástico picotada
transparente c/ aproxim. 3 kg - 25 X 35. – R$ 15,94 (quinze reais e noventa e quatro centavos)
Bob – Rollbags, Item 19 – Cloro liquido – gal. c/ 5l – R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) Gal –
Suprema, Item 21 – Colher de sobremesa plástica - pct c/ 50 un – R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito
centavos) Pct – Bellocopo, Item 24 – Creme dental - bisnaga c/ 90 g. – R$ 1,22 (um real e vinte e
dois centavos) Bis – Freedent, Item 28 – Desodorante feminino spray 90ml – R$ 3,99 (três reais
e noventa e nove centavos) Frs – Alma Flores, Item 29 – Desodorante masculino spray 90ml – R$
4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Frs – Senador, Item 30 – Desodorante roll on emb. c/ 50
ml - Feminino - Com ação antitranspirante, proteção por 48 horas, não conter álcool etílico,
gênero da fragrância: feminino. – R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) Frs – Skala,
Item 31 – Desodorante roll on emb. c/ 50ml – masculino - com ação antitranspirante, proteção por
48 horas, não conter álcool etílico, gênero da fragrância: masculino – R$ 4,45 (quatro reais e
quarenta e cinco centavos) Frs – Skala, Item 47 – Fosforo maço c/ 10 cx – R$ 2,80 (dois reais e
oitenta centavos) Mcs – Paraná, Item 50 – Guardanapo de papel branco - pct c/ 50 un. – R$ 0,89
(oitenta e nove centavos) Pct – W. Paper, Item 52 – Haste flexível c/ ponta de algodão – R$ 1,44
(um real e quarenta e quatro centavos) Cx – Useit, Item 65 – Lixeira de plástico c/ tampa cap. 100
lts tampa acionada por pedal. – R$ 203,00 (duzentos e três reais) Un – JSN, Item 84 – Pilha media
(tipo C) – R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) Un – Ourolux, Item 85 – Pilha pequena
1,5V (tipo AA) – R$ 0,72 (setenta e dois centavos) Un – Ourolux; Gold Limp Distribuidora de
Materiais Descartáveis Ltda.: Item 03 – Água sanitária - gal. 05 lts – R$ 6,85 (seis reais e
oitenta e cinco centavos) Gal – Reiclean, Item 54 – Inseticida aerossol 300ml. – R$ 5,19 (cinco
reais e dezenove centavos) Un – FRE, Item 76 – Pano p/ limpeza pct c/ 5 unidades – R$ 1,90 (um
real e noventa centavos) Pct – Nobre, Item 94 – Sapólio em pó 300 grs. – R$ 1,51 (um real e
cinquenta e um centavos) Un – Sany; Comercial Vener Ltda.: Item 17 – Cera liquida incolor 800
ml – R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos) Lta – Llimp, Item 36 – Detergente enzimático
com 4 enzimas gal. 5 lts - ciclofarma – DGL – R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa
centavos) Gal – Ciclozyme, Item 37 – Detergente liquido neutro 500 ml – R$ 1,29 (um real e vinte
e nove centavos) Un – Biokris, Item 95 – Shampoo neutro frs c/ 350ml – R$ 6,50 (seis reais e
cinquenta centavos) Frs – Mega Aroma, Item 101 – Vassoura de piaçava n. 5 c/ cabo – R$ 8,95
(oito reais e noventa e cinco centavos) Un – CV; Halley Alan Cabral de Andrade – EPP: Item
16 – Caçarola de alumínio no. 28 – R$ 69,00 (sessenta e nove reais) Pç – ABC, Item 18 – Cesto
de lixo em plástico de 29 cm cap. 12 lts com tampa vai vem – R$ 16,10 (dezesseis reais e dez
centavos) Un – Arqplast, Item 48 – Garrafa térmica inox 1 lt c/ alca normal 32 cm – R$ 65,00
(sessenta e cinco reais) Un – Invicta, Item 49 – Garrafa térmica para 1 lt. – R$ 20,80 (vinte reais
e oitenta centavos) Un – Invicta, Item 69 – Mamadeira em acrílico transparente cap. 240 ml
resistente a temperatura e autoclavação, com bico em silicone, atoxico, insipido, sem rebarbas
e bordas cortantes, com tampa e capuz em polipropileno, com graduação escala de 5 em 5 ml,
com timbre, rotulagem c/ fabricação, nr. lote, procedência e validade, com certificação compulsória
INMETRO. – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un – Petita, Item 86 – Pratinho descartável
pequeno p/ festa pct. c/ 10 un – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) Pct – Copoplast, Item 88 –
Prato descartável nº. 20 pacote c/ 10 unidades – R$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos) Pct
– Copoplast; Lenice Nogueira da Silva EIRELI – ME: Item 08 – Amaciante de roupa frs. c/ 2
litros – R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) Frs – Harmoniex, Item 09 – Avental
impermeável em PVC com forro de poliéster com alta no pescoço e tiras p/ regulagem – R$ 4,72
(quatro reais e setenta e dois centavos) Un – Plast, Item 14 – Bobina de plástico picotada
transparente c/ aproxim. 10 kg - 40 X 60 – R$ 29,69 (vinte e nove reais e sessenta e nove
centavos) Bob – Vertex, Item 15 – Bobina de plástico transparente com aproxim. 5 kg - 35 X 45
– R$ 29,68 (vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) Bob – Vertex, Item 41 – Escova p/
lavar mamadeira e bicos com duas ventosas, possui uma ventosa menor em sua ponta para
facilitar o uso no dia a dia, a escova para bico encaixa-se perfeitamente dentro do cabo quando
não esta em uso, possuem suaves e duradouras cerdas de nylon para melhor limpeza dos
resíduos. – R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos) Un – Plast, Item 60 – Leiteira em alumínio com
tampa cap. 02 litros – R$ 50,00 (cinquenta reais) Un – ABC, Item 64 – Lixeira c/ pedal, capacidade
50 litros - em polipropileno; - Dimensões: (AxLxC) 710 X 445 X 370MM; - Retangular; - Cor branca.
– R$ 80,95 (oitenta reais e noventa e cinco centavos) Un – Enjeplastec, Item 82 – Pilha alcalina
AAA 1,5 volts (palito) – R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) Un – Rayovac; Casa
Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 59 – Leiteira alumínio 05 litros – R$ 63,90 (sessenta
e três reais e noventa centavos) Un – ABC, Item 83 – Pilha grande (tipo D) – R$ 3,15 (três reais
e quinze centavos) Pç – Panasonic, Item 96 – Talha de barro com 3 velas capacidade 10 litros –
R$ 185,90 (cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos) Un – São João, Item 100 – Torneira
p/ talha – R$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos) Pç – Gama; Angélica Aparecida
Comunian Roquim: Item 23 – Copo descartável 100ml - pct. c/ 100 un. – R$ 3,94 (três reais e
noventa e quatro centavos) Pct – Copoplast, Item 25 – Creolina lt. 1000ml – R$ 57,32 (cinquenta
e sete reais e trinta e dois centavos) Lts – Pearson, Item 43 – Esponja de aço pct c/ 8 unidades
– R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) Pct – Açobom, Item 46 – Formicida granulado - pct. c/ 50g
– R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) Pct – Grão Forte, Item 51 – Guardanapo de papel
branco med. 20X23 cx c/ 5000 un – R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) Cx
– Nobre, Item 53 – Hidratante corporal - frasco c/ 200ml – R$ 6,40 (seis reais e quarenta
centavos) Frs – Kanechon, Item 67 – Loção repelente de insetos - embalagem de 100 ml - com
fórmula não oleosa, contendo aloe vera, componente ativo diethyl toluomide 7,125% – R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos) Un – Above, Item 70 – Marmitex n8 em isopor - embalagem c/
100 un. – R$ 39,29 (trinta e nove reais e vinte e nove centavos) Pct – Copoplast, Item 72 –
Mexedor p/ café descartável tipo remo 9 cm pct 500un - cristal / transparente – R$ 9,24 (nove
reais e vinte e quatro centavos) Pct – Mexabem, Item 77 – Papel alumínio c/ 45 cm – R$ 3,98 (três
reais e noventa e oito centavos) Rol – Mello, Item 87 – Prato de vidro fundo transparente – R$ 4,78
(quatro reais e setenta e oito centavos) Un – Nadir, Item 97 – Tapete de vinil sanitizante medindo
38 X 58 cm – R$ 37,22 (trinta e sete reais e vinte e dois centavos) Un – Kapazzi, Item 98 – Toalha
de banho 100% algodão, na cor branca – R$ 14,84 (quatorze reais e oitenta e quatro centavos)
Un – Poplisa, Item 99 – Toalha p/ rosto 100% algodão 40 X 60 cm – R$ 6,88 (seis reais e oitenta
e oito centavos) Un – Poplisa, Item 102 – Xícara para café - com pires – R$ 6,68 (seis reais e
sessenta e oito centavos) Un – Melamine; e Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista de
Ferramentas e Equipamentos de Segurança Ltda.: Item 11 – Bloqueador solar FPS 30 pote
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c/ 04 kg – R$ 320,85 (trezentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos) Pot – Alg Sun, Item 74 –
Pano de prato alvejado – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) Un – Intextil.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de cimento CPE-32, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Casa Grande
Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Cimento CP-E 32 - 50 kg – R$ 34,00 (trinta e quatro reais)
Scs – Uau, perfazendo o valor total da contratação em R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 28 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para contratação
de serviços para realização de coleta de material para exames clínicos laboratoriais
e complementares, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro
de Preços em favor da empresa Diagnóstica Ltda.: Lote 01, composto por Item 01 – Hemograma Completo – R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos), Item 02 – Glicemia de Jejum – R$ 8,90 (oito
reais e noventa centavos), Item 03 – Creatinina – R$ 9,10 (nove reais e dez centavos), Item 04
– Hemoglobina Glicosilada – R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), Item 05 – Colesterol Total e Frações (HDL / LDL) – R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), Item 06 –
Triglicérides – R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), Item 07 – Sorologia ANTIHBs – R$ 23,40
(vinte e três reais e quarenta centavos), Item 08 – Sorologia HBsAg – R$ 18,15 (dezoito reais e
quinze centavos), Item 09 – Sorologia AntiHCV – R$ 20,00 (vinte reais), Item 10 – Sorologia VDRL
– R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos), Item 11 – Reticulócitos – R$ 7,00 (sete reais), Item
12 – Toxicológico – R$ 115,00 (cento e quinze reais), Item 13 – Acetil – Colinesterase – R$ 12,50
(doze reais e cinquenta centavos), Item 14 – Ácido Transmucônico – R$ 35,00 (trinta e cinco
reais), Item 15 – Urina I (EAS) – R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos), Item 16 – Parasitológico
de Fezes (EPF) – R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos), Item 17 – Coprocultura – R$ 11,90
(onze reais e noventa centavos), Item 18 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes – R$ 20,00
(vinte reais), Item 19 – Raiva Anticorpos Totais – R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), Item
20 – Chumbo Urinário – R$ 13,60 (treze reais e sessenta centavos), Item 21 – PSA Total – R$
13,90 (treze reais e noventa centavos), Item 22 – PSA Livre – R$ 13,90 (treze reais e noventa
centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 01 de abril de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
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Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para contratação
de serviços para realização de avaliação psicológica admissional, determinando que se
proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Nossa
Clínica Psicologia Ltda.: Item 01 – Avaliação Psicológica Admissional – R$ 110,00 (cento e dez
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 04 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 061/2022, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa especializada incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e
disponibilização de equipamentos necessários para a confecção e instalação de escada e
guarda corpo metálico para a sede do CBMMG.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Contratação de Serviços para Realização de Avaliação Psicológica
Admissional e da Realização de Exames Complementares, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 078/2021 – Pregão Presencial nº 071/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nº 046 e 047/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: RC Psicologia Ltda.
– Avaliação Psicológica Admissional – R$ 90,00 (noventa reais) Un.
2) Contratada: Prevent Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda.
– Audiometria Ocupacional – R$ 20,00 (vinte reais) Un;
– Acuidade Visual Ocupacional – R$ 15,00 (quinze reais) Un;
– Eletrocardiograma – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un;
– Eletroencefalograma – R$ 40,00 (quarenta reais) Un.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de carnes para suprimento do Zoológico Muncipal,
Projeto Casalar I – II – IV, Centro Pop, Albergue e Casa Inclusiva, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 390/2021 – Pregão Presencial nº 360/2021 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 161/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Junior ME
– Carne bovina de segunda – miolo de acém – R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos)
Kg – Mellore,
– Carne de frango – coxa e sobre coxa – R$ 8,00 (oito reais) Kg – Pif-Paf,
– Carne de frango - peito – R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) Kg – Pif-Paf,
– Carne suína - lombo – R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) Kg – Nutrili.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Locação de equipamentos de sonorização, iluminação e materiais
afins, para realização de eventos levados a efeito pela Administração Municipal, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 272/2021 – Pregão Presencial nº 250/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 137 à 138/2021), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Denise Neves da Silva EIRELI – ME
– Sonorização e iluminação de médio porte, com os seguintes equipamentos: 08 caixas
acústicas sistema line com falante de 8' e 01 drive total de 350w cada caixa; 04 caixas acústicas
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de subgrave direcionadas para baixas frequências, compostas por 01 alto-falante de 18” cada;
01 console mixer de 32 (trinta e dois) canais com efeitos internos inclusos digital, 159 ou similar
com 16 auxiliares; 01 (um) kit contendo 12 (doze) microfones específicos para vozes e
instrumentos; 04 (quatro) caixas acústicas auto amplificadas contendo 01 (um) alto-falante de
15” e 01 driver de titânio para monitoração; 01 system de contrabaixo com 02 caixas; 02 system
de guitarra cubo com 02 falantes; 01 kit de microfones para bateria com 07 microfones; 06
microfones para voz com pedestais; 06 pedestais grandes modelo girafa; 04 pedestais pequenos
modelo baby; 12 garras Clamp02 borboletas; 06 direct Box ativos; 06 direct Box passivos; 04
réguas de AC aterradas e estabilizadas com 05 tomadas cada; 01 sistema de energia completo
para interligação do sistema; 04 refletores par led de 03 watts, com cabos de ligação; 04
refletores HQI de 400 watts com reator; 01 mesa DMX com cabos; 01 bateria com 07 peças, com
peles em perfeitas condições de uso, banco para o baterista e 03 pedestais (ferragens) para
pratos; 04 (Quatro) HQI. – R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais) Un,
– Telão de projeção – Simples, com os seguintes equipamentos: 01 (uma) tela de projeção,
em lona branca, medindo 3m x 4m, devidamente instalada na estrutura; 01 (um) projetor de até
2.000 ansi lumens, com suporte; Estrutura K-30 ou Box Truss em alumínio, medindo 3m x 4m
completa, com pé, sleeve e talha com parafuso para montagem, devidamente estacada; Estrutura/
suporte compatível com espaços abertos e/ou fechados; Cabeamento de video com até 30m
(trinta metros); aparelho de DVD, mesa de corte e câmera de video digital; Cabeamento elétrico;
Serviços de transporte, instalação, desinstalação e retirada. – R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos
e quarenta reais) Un,
– Palco: dimensão 12M X8M X 2M, em estrutura metálica com sapatas reguláveis entre 1m a
2m, com cobertura em lona antichamas, piso com aterramento (em haste de cobre) e antiderrapante,
com tapadeiras nas laterais e fundos na cor preta, 01 (uma) escada móvel podendo ser montada
na lateral, 01 (um) house-mix de PA com teto de madeira para abrigar 01 iluminador com canhão
seguidor, área de serviço para monitor de 5m x 5m, e serviços de transporte, montagem e
desmontagem. Com camarim: dimensão 3,5m (larg) x 4,5m (compr.) (dimensão mínima) com porta
de 0,80m (larg.) com tranca ou cadeados, cobertura de serviço de iluminação. – R$ 4.600,00
(quatro mil e seiscentos reais) Un,
– Palco: dimensão 10m X 8m X 2m, em estrutura metálica com sapatas reguláveis entre 1m
a 2m, com cobertura em lona antichamas, piso com aterramento (em haste de cobre) e
antiderrapante, com tapadeiras nas laterais e fundos na cor preta, 01 escada móvel podendo ser
montada na lateral, 01 house-mix de PA com teto de madeira para abrigar 01 iluminador com
canhão seguidor, área de serviço para monitor de 5m x 5m, e serviços de transporte, montagem
e desmontagem. Com Camarim: dimensão 3,5m (larg.) x 4,5m (compr.) (dimensão mínima) com
porta de 0,80m (larg.) com tranca ou cadeados, cobertura e serviço de iluminação. – R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais) Un,
– Palco dimensão 16m x 14m x 2m, em estrutura metálica com sapatas reguláveis entre 1m
e 2m com cobertura em lona antichama, piso com aterramento (em haste de cobre) e antiderrapante, com tapadeiras nas laterais e fundos na cor preta, 01 escada móvel podendo ser
montada na lateral, 01 house-mix de PA com teto de madeira para abrigar 01 iluminador com
canhão seguidor, área de serviço para monitor de 5m x 5m, e serviço de transporte, montagem
e desmontagem. Com Camarim: dimensão 3,5m (larg.) x 4,5m (compr.) (dimensão mínima) com
porta de 0,80m (larg.) com tranca ou cadeados, cobertura e serviço de iluminação. – R$ 9.650,00
(nove mil, seiscentos e cinquenta reais) Un,
– Tenda, dimensão 3m x3m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, serviço de transporte,
estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) Un,
– Tenda, dimensão 4m x4m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, serviço de transporte,
estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) Un,
– Tenda, dimensão 4m x4m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, 01 balcão (frente)
serviço de transporte, estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 500,00 (quinhentos reais) Un,
– Tenda, dimensão 4m x4m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, 03 balcões (frente e
laterais) serviço de transporte, estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 565,00 (quinhentos e
sessenta e cinco reais) Un,
– Tenda, dimensão 6m x6m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, serviço de transporte,
estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) Un,
– Tenda, dimensão 8m x8m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica, na
cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, serviço de transporte,
estaiamento ao solo e desmontagem – R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) Un,
– Tenda, dimensão 10mx10m, com cobertura piramidal ou chapéu de bruxa, em lona vinílica,
na cor branca, antichama e antifungos, com estrutura em tubo galvanizado, serviço de transporte, estaiamento ao solo e desmontagem. – R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove
reais) Un,
– Grade para isolamento: Alambrado delimitador de área, acoplável lateralmente, com pés de
sustentação – R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) Un,
– Placa de fechamento: Estrutura de fechamento de área, em aço galvanizado, reforçadas
c/ barras de ferro, fixação ao solo, sustentada por braços tubulares travados com pinos metálicos de aço. – R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos) Un,
– Banheiro químico: em polietileno ou material similar, dimensões mínimas de 1,10m de frente
x 1,10m de fundo x 2,10m de altura individual, portátil, composto de caixa de dejeto, porta-papel
higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com serviços de transporte, montagem,
desmontagem e manutenção e higienização diária. – R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais)
Un,
– Banheiro químico para portadores de necessidades especiais: para deficientes físicos
usuários de cadeiras de rodas, em polietileno ou material similar, dimensões padrão, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, individual, portátil,
composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam às exigências
previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes, composto de caixa
de dejetos, porta-papel higiênico, fechamento com identificação de ocupado, com serviços de

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 07 DE

ANO XXI - nº 1400
transporte, montagem, desmontagem e manutenção e higienização diária. – R$ 329,00 (trezentos
e vinte e nove reais) Un.
2) Contratada: Visão Única Banda Show Ltda. – ME
– Sonorização de pequeno porte, com os seguintes equipamentos: 02 (duas) caixas ativas com
falante 15” (quinze polegadas) 500W, driver titânio, com trip e cabos; 02 (dois) microfones
cardioide sem fios, omnidirecional, com cabos; 02 (dois) pedestais para microfone; 01 (uma)
mesa de som de 08 (oito) canais; 01 (um) player de CD, DVD, MP3 e pendrive; 01 (um) sistema
de energia completo para interligação do sistema; Serviço operacional; Cabeamento elétrico;
Serviços de transporte, instalação, desinstalação e retirada. – R$ 1.190,00 (um mil, cento e
noventa reais) Un,
– Iluminação de pequeno porte, com os seguintes equipamentos: 02 (dois) racks de luz com 24
(vinte e quatro) canais; 04 (quatro) Movings 575; 01 (uma) Mesa Avolleits; 12 (doze) Lâmpadas
Par 64; 02 (dois) Mini Brut; 01 (uma) Máquina de fumaça; Estrutura K-30 ou Box Truss, em
alumínio, completa com pé, sleeve e talha com parafuso, devidamente estacada – até 30 m (trinta
metros) total; Serviço operacional; Cabeamento elétrico; Serviços de transporte, instalação,
desinstalação e retirada. – R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) Un,
– Estrutura metálica, com os seguintes equipamentos: Estrutura K-30 ou Box Truss, em alumínio,
completa com pé, sleeve e talha com parafuso para montagem, devidamente estacada; Serviços
de transporte, instalação, desinstalação e retirada. – R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta
reais) Un,
– Telão de projeção – LED, com os seguintes equipamentos: 01 (um) telão de LED de alta
definição, mínimo de P6, em Full HD, entrada HDMI, VGA, Video Composto, medindo 3m x 4m;
Estrutura K-30 ou Box Truss em alumínio, com 40m (quarenta metros), completa com pé, sleeve,
talha com parafuso e pau-de-carga para montagem do telão, devidamente estacada, suportando
800 (oitocentos) quilos; Estrutura/suporte compatível com espaços abertos e/ou fechados;
Sistema de energia; 01 (um) notebook e 01 (um) processador; Cabeamento de video com até 40m
(quarenta metros); Aparelho de DVD, mesa de corte e câmera de video digital; Serviço operacional;
Cabeamento elétrico; Serviços de transporte, instalação, desinstalação e retirada. – R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais) Un,
– Luz cênica, com os seguintes equipamentos: 06 (seis) refletores HQI de 400 watts com reator;
04 (quatro) par led de 03 watts; 50 (cinquenta) metros de cabos de energia para alimentação dos
refletores, fio 04 mm, com vinte tomadas, mais seis extensões de 05 (cinco) metros. – R$
1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais) Un,
– Tablado praticável para palco: com rodízios, travamento em diversos níveis de altura, nas
dimensões 2m x 1m (dimensão mínima), com serviços de transporte, instalação, desinstalação e
retirada. – R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais) Un,
– Sonorização e iluminação de grande porte, com os seguintes equipamentos: Sonorização:
valor por diária P.A. (compatível com tamanho do local com quantitativos mínimos descritos a
seguir): P.A - 24 caixas modelo line array com 02 falantes de 10' 600 watts + 02 drivers 300
watts, 16 caixas duplas de 18 bass reflex com 02 falantes de 2400 watts cada, 01 Console
Mixer digital com 48 inputs + 08 inputs estéreo, sendo 04 inputs e 04 para volta de efeitos. Saídas auxiliares. Modelo de referência Ls9 ou superior, 01 Cond energia de entrada geral com 08
saídas de 15 ampères cada, 01 gerenciador de energia com medição em tempo real com 08
saídas de 15 ampères cada e de 300 watts de potência, Processador com 03 entradas e 06
saídas com recursos de compressão, limiter, mute, equalização paramétrica e filtros de crossover.
Processamento em até 96 Khz, 04 racks de potência, sendo 06 potências de 8.000 watts RMS,
04 potências de 4.400 watts, 02 potências de 3.400 watts, 04 potências de 1.400 watts, apenas
para amplificação do P.A., 01 multicabo com transformador e chave de aterramento de 56 vias
com medida de 100 mts para o PA e 20 mts para o monitor, 01 notebook com interface digital
externa com capacidade de alinhamento do PA, sendo 02 input com phantom power, que trabalhe
em 96 Khz, 01 microfone condensador, específico para alinhamento de sistema, 04 talhas de 01
toneladas com 10 metros de corrente, 01 sistema de intercom para comunicação palco e PA. O
PA responde a um nível de 120 db SPL, medido na curva C, na house mix a uma distância de 25
a 30 metros do palco. Monitor: 01 Console mixer digital com 48 inputs + 08 inputs estéreo, sendo
04 inputs e 04 para volta de efeitos. Saídas auxiliares. Modelo de referência LS9 ou superior, 01
Cond energia de entrada geral com 08 saídas de 15 amperes cada, 01 gerenciador de energia
com medição em tempo real com 08 saídas de 15 amperes cada e de 300 watts de potência, 10
monitores de chão com 02 falantes de 12' 400 watts, driver de 150 watts, modelo referência SM
400, 04 monitores de chão com 01 falante de 12' 400 watts, driver de 150 watts, mod. referência: Clair 12, 01 sub de 02 falantes de 18' duplo para bateria, SIDE Estério com 02 sub 18 duplos
e 02 KF 02 12 e 01 titanium “por lado”, 01 processador com 02 entradas e 06 saídas com
recursos de compressão, limiter, mute, equalização e filtros, 01 rack de potência para SIDE com
01 potência de 5.000 watts para grave, 3.000 watts para médios e 1.400 watts para altas, 01
rack potência p/ monitores com 05 potências de 4.400 watts cada. Back line: 01 amplificador de
baixo de 500 watts com equalização e direct Box interno, 01 cx original do amplificador de baixo
com 01 falante de 15', 01 cx original do amplificador de baixo com 04 falantes de 10”, 01
amplificador de guitarra com 02 falantes de 12”, valvulado, 01 amplificador de guitarra com 01
gabinete valvulado, 01 caixa original do amplificador para guitarra com 04 falantes de 12”, 01
bateria com tons e surdo, com peles, hidráulica. Microfones: 10 microfones dinâmicos mod.
SM58, 10 microfones dinâmicos mod. SM 57, 02 microfones dinâmicos mod. SM 58 beta, 02
microfones dinâmicos mod. SM 57 beta, 01 microfone condensador mod. SM 91, 04 microfones
condensadores mod. C1000, 04 microfones condensadores mod. C518, 02 microfones
condensadores mod. C519, 01 microfone dinâmico para bumbo mod. D112, 02 microfones dinâmicos mod. E604, 01 microfone dinâmico para bumbo mod. Beta 52, 04 microfones sem fio UHF
dinâmicos com chaves, 02 microfones sem fio auricular UHF de 02 antenas (head-set), 18 direct
Box passivos, 06 direct box ativos, 20 pedestais girafa longos, 05 pedestais girafa curtos, 10
garras originais, 18 réguas de AC estabilizada, 01 main POWER com chave de entrada de 125
amperes e chaves, 04 praticáveis de alumínio (ou similar superior) telescópio de 2 mts x 01 mt.
Técnicos responsáveis para operar a luz e mínimo de 02 rodies. Durante toda realização do
evento. Iluminação: 24 refletores PAR 64, sendo distribuídos entre foco 1, foco 2 e foco 5, 24
refletores ACL, 08 mini brutt com 06 lâmpadas, 08 elipsoidal 36º com facas, 06 strobo DMX de
3.000 watts, 02 máquinas de fumaça de grande porte com sinal DMX, 03 racks DIMMER DMX de
12 canais cada, 01 mesa digital controladora com rolo giratório Mod. Referência Avolight pérola
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2008 (ou superior), 01 canhão seguidor com lâmpada HMI 1.200, 90 metros de treliça de alumínio
Q-30 ou superior, 08 bases de alumínio, 08 pau de carga de alumínio, 200 parafusos para
conexão das peças de alumínio, 08 sleeves de alumínio P302/P50 com 06 roldanas de segurança,
06 box truss de alumínio P76 de 2,65, 14 talhas de 01 tonelada com 10 metros de corrente para
todo o sistema de grid e segurança da iluminação, 01 multicabo de 20 vias de 100 mts à parte,
para iluminação, 30 cintas de segurança distribuídas na medida de 01 mt, 02 mts e 03 mts, 40
algemas de alumínio para fixação da iluminação no grid, 12 moving-light 575 watts com 16 canais
DMX, com 02 globos, 08 moving-light BEAN 300 watts com 16 canais DMX, 24 PAR LED RGBW de
3 watts, 01 sistema de intercom para iluminação, da área de serviço para house com 3 pontos,
Todo o sistema de ligação, bem como cabos e XLR e energia para ligar todo o sistema de energia.
Técnicos responsáveis para operar a luz. – R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) Un.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022.
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de calçados de segurança,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Renato
Isidoro – ME: Item 01 – Calçado tipo tênis – cores preta e cinza – nº 40. Calçado ocupacional de
uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente
e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades
antiderrapante, sistema de absorção de anergia do salto, resistente a óleo combustível, para uso
eletricista – aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$
130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol CA 43909, Item 02 – Calçado tipo tênis – cores preta e
cinza – nº 42. Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento
em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance, palmilha de
montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade
injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapante, sistema de absorção de anergia
do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção dos pés
do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra
choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol
CA 43909, Item 03 – Calçado tipo tênis – cores preta e cinza – nº 43. Calçado ocupacional de uso
profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente
e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades
antiderrapante, sistema de absorção de anergia do salto, resistente a óleo combustível, para uso
eletricista – aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$
130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol CA 43909, Item 04 – Calçado tipo tênis – cores preta e
cinza – nº 39. Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento
em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance, palmilha de
montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade
injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapante, sistema de absorção de anergia
do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção dos pés
do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra
choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol
CA 43909, Item 05 – Calçado tipo tênis – cores preta e cinza – nº 38. Calçado ocupacional de uso
profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente
e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades
antiderrapante, sistema de absorção de anergia do salto, resistente a óleo combustível, para uso
eletricista – aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra
agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$
130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol CA 43909, Item 06 – Calçado tipo tênis – cores preta e
cinza – nº 41. Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento
em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance, palmilha de
montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade
injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapante, sistema de absorção de anergia
do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção dos pés
do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra
choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol
CA 43909, Item 07 – Calçado tipo tênis – cores preta e cinza – nº 44. Calçado ocupacional de uso
profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente
e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável montada pelo
sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades
antiderrapante, sistema de absorção de anergia do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve,
contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos – marcação do CA: na
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lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol CA 43909, Item 08 – Calçado tipo tênis –
cores preta e cinza – nº 45. Calçado ocupacional de uso profissional, modelo tipo tênis esportivo,
fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil resistente e transpirável de alta performance,
palmilha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano
bidensidade injetado diretamente no cabedal, propriedades antiderrapante, sistema de absorção
de anergia do salto, resistente a óleo combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção
dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e
contra choques elétricos – marcação do CA: na lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par –
Bracol CA 43909, Item 09 – Calçado tipo tênis – cores preta e cinza – nº 46. Calçado ocupacional
de u-so profissional, modelo tipo tênis esportivo, fechamento em amarrar, cabedal 100% têxtil
resisten-te e transpirável de alta performance, palmilha de montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal,
propriedades antiderrapante, sistema de absorção de anergia do salto, resistente a óleo
combustível, para uso eletricista – aprovado para: proteção dos pés do usuário contra riscos de
natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos – marcação
do CA: na lateral. – R$ 130,00 (centro e trinta reais) Par – Bracol CA 43909, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 18.070,00 (dezoito mil e setenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 29 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação da representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de gás liquefeito de petróleo (P-13 e P-45), para suprimento de todas
as Unidades da Administração Direta, determinando que se proceda a lavratura da
competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Pajeú Moto Gás EIRELI –
EPP, cujo preço será apurado com base na oferta de 1,1% (um vírgula um por cento) de
desconto, que incindirá sobre a coluna de preço médio da Tabela ANP – Agência Nacional de
Petróleo – Coordenadoria de Defesa da Concorrência / Sistema de Levantamento de Preços
relativa ao Município de Varginha.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de serviços técnicos
profissionais especializados para confecção de próteses e aparelhos ortodônticos,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Labominas
Laboratório de Próteses Dentária EIRELI, cujo valor da proposta foi de R$ 2.590,00 (dois mil,
quinhentos e noventa reais) mensais, perfazendo o valor total da contratação em R$ 31.080,00
(trinta e um mil e oitenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de março de 2022.
Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal, em exercício
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Equipos para Soluções e Equipos Fotossensíveis
para Infusão de Soluções Injetáveis em Vias Parenterais, com Comodato de 60
(sessenta) Bombas de Infusão, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 086/
2021 – Pregão Presencial nº 078/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços

nº 048/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Samtronic Indústria e Comércio Ltda.
– Equipo de bomba para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável
estéril atoxico aspirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta perfurante tipo
universal com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC intermediado por
segmento de silicone grau médio contendo ainda pinça corta fluxo tipo rolete, injetor lateral tipo y
com membrana autocaracterizante seguido por filtro solução 15um e conector terminal com
capas protetoras nas extremidades utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais
especifico para bombas de infusão – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un;
– Equipo bomba fotossensível para soluções parenterais equipo simples de uso único
descartável estéril atoxico apirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta
perfurante tipo universal com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC
com composto filtrante de radiações luminosas intermediado por segmento de silicone grau
médio contendo ainda pinça corta fluxo tipo rolete injetor lateral tipo y com membrana
autocicatrizante seguido por filtro de solução 15um e conector terminal com capas protetoras
nas extremidades utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais especifico
para bomba de infusão – R$ 29,00 (vinte e nove reais) Un.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Fraldas Descartáveis, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 184/2021 – Pregão Presencial nº 169/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 084 à 086/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Imporluc Comércio, Importação e Exportação EIRELI
– Fralda desc. infantil – Tam: "M" (de 05kg até 10kg) – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) Un
– Safety Maeca Estrelinha,
– Fralda desc. infantil – Tam: "P" (Até 05kg) – R$ 0,53 (cinquenta e três centavos) Un –
Safety Maeca Estrelinha,
– Fralda desc. infantil – Tam: "RN OU XP" (02 até 06kg) – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos)
Un – Safety Hipopo.
2) Contratada: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
– Fralda desc. geriátrica tamanho "G" – R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos) Un –
Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "M" – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) Un –
Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "P" – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) Un –
Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "XG" – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Un
– Maxiconfort.
3) Contratada: Moema Comercial Ltda.
– Fralda desc. infantil – Tam: "G" (de 09kg até 14kg) – R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos)
Un – Estrelinhas,
– Fralda desc. infantil - XXG (Turma da Mônica) – R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos)
Un – Huggies,
– Fralda desc. infantil tamanho "GG" (Até 15kg) – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Estrelinhas,
– Fralda desc. infantil tamanho M (Evolution) – R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) Un –
Evolution,
– Fralda desc. infantil tamanho SEG (super extra grande) de 15 a 19 kg (Evolution) – R$ 0,99
(noventa e nove centavos) Un – Evolution.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para suprimento do
Zoológico Municipal, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 393/2021 – Pregão
Presencial nº 363/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 163/2021),
nos termos a seguir:
1) Contratada: Welington Mol da Silva – ME
– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de
30% (trinta por cento) de desconto que incindirá sobre a tabela do Boletim Informativo Diário de
Preços, publicado pela Ceasa – MG / Unidade Grande BH.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de lanches, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 391/2021 – Pregão Presencial nº 361/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 162/2021), nos termos a seguir:

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Materiais de Escritório, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 265/2021 – Pregão Presencial nº 243/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 127 à 136/2021), nos termos a seguir:

1) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME
– Lanche – cardápio simples: Composto por 100ml de leite, 100 ml de café pronto com
açúcar, 100g de bolo e 50g de pão de queijo especial – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– Lanche – cardápio médio: Composto por 100ml de café pronto com açúcar, 100ml de leite,
200ml de suco pronto – sabor variados (embalagem longa vida), 100g de bolo, 50g de pão de
queijo especial, 50g de sequilhos, 50g de croissant, guardanapo descartável, copo descartável
e água mineral – copo – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– Lanche – cardápio completo: Composto por 100 ml de café pronto com açúcar, 100 ml de
leite, água mineral – copo, guardanapo, 200ml de suco pronto – sabores variados (embalagem
longa vida), 100g de bolo, 50g de pão de queijo especial, 20g de sequilhos, 20g de croissant, 20g
de lanchinho de peru, 20g de petit four / semi folhado. Observação: incluindo montagem da mesa, copo de vidro, xícara de louça, toalha, jarra, bandejas, cestos, mexedores de suco e café,
saches de açúcar e adoçante. – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022

1) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
– Almofada p/ carimbo – azul – medidas 6,7 x 11 cm – R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) Un
– S. Print,
– Bloco de post it – 76 x 102 c/100 fls – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) Un – Jocar,
– Caderno brochura grande c/ 100 fls – pautadas – R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco
centavos) Un – Credeal,
– Caixa padrão p/ arquivo morto – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Jussara,
– Cola colorida c/ brilho – cx. c/ 6 cores – c/ 25 g – R$ 6,54 (seis reais e cinquenta e quatro
centavos) Cx – S. Color,
– Elástico gominha c/ 100g – R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) Pct – Premier,
– Lápis de cor tamanho grande – cx c/ 12 cores – R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) Cx –
I.Pen,
– Pasta AZ dorso largo c/ visor – R$ 10,13 (dez reais e treze centavos) Un – DAC,
– Tinta azul p/ carimbo – R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) Frs – S. Print,
– Tinta vermelha p/ carimbo – R$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos) Frs – S. Print
2) Contratada: Rodrigo Damasceno Ferreira EPP
– Cola escolar pastosa – 90g – R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) Tub – Turma da Cola,
– Massa de modelar soft – cx c/ 12 cores – R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) Cx –
Magix,
– Papel sulfite A3 – pcte c/ 500 fls – R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Pct – Report / Suzano,
– Pistola p/ cola quente fina – R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos) Un – Classe,
– Pistola p/ cola quente grossa – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Un – Classe,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – amarela – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – azul claro. – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – azul escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – branca – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm - marrom – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm - preta – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm - rosa – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – verde claro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm – verde escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Placa de EVA – 40 x 60 x 2mm - vermelha – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
– Refil fino p/ cola quente – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Un – Rendicola,
– Refil grosso p/ cola quente – R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) Un – Rendicola,
– Régua plástica cristal 30 cm – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Acrinil
3) Contratada: Minas Papelaria & Informática Ltda. – ME
– Apontador grande p/ lápis c/ reservatório – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Leonora,
– Corretivo líquido a base de água – 18ml – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) Frs – Mercur,
– Estilete lamina larga – R$ 1,11 (um real e onze centavos) Un – Leonora
4) Contratada: Formulários Gráficos Indústria e Comércio EIRELI
– Livro Ata vertical – 200 fls numeradas – R$ 13,51 (treze reais e cinquenta e um centavos) Un
– Form.,
– Pen drive 32gb – USB 3.0/2.0 – R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Un –
Sandisk,
– Porta durex pequeno – R$ 3,37 (três reais e trinta e sete centavos) Un – Euro.
5) Contratada: Mecpaper EIRELI
– Livro de ponto c/ 160 fls – R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) Un – Griffe,
– Palito de picolé – pcte c/ 100 – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Pct – Theoto S.A.
6) Contratada: Aliança Comércio e Distribuição Ltda.
– Caneta esferog. 0.7 – vermelha – escrita de traço fino, esfera de tungstênio 0,8mm – R$ 0,47
(quarenta e sete centavos) Un – Compactor,
– Pasta suspensa completa marmorizada c/ visor – R$ 2,00 (dois reais) Un – TP Pastas Modelo
Kraft.
7) Contratada: Maximo Distribuidora Ltda. – EPP
– Apagador p/ quadro branco – R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove centavos) Un – Carbrink,
– Caneta esferog. escrita grossa – preta – cx. c/ 50 – R$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta e
cinco centavos) Un – Compactor,
– Caneta esferog. escrita grossa – vermelha – cx. c/ 50 – R$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta
e cinco centavos) Un – Compactor,
– Caneta esferog. escrita grossa – azul – cx. c/ 50 – R$ 23,45 (vinte e três reais e quarenta e
cinco centavos) Un – Compactor,
– Caneta esferog. 0.7 – azul – escrita de traço fino, esfera de tungstênio 0,8mm – R$ 0,45
(quarenta e cinco centavos) Un – Compactor,
– Caneta fluorescente – estojo c/ 4 cores – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Est – Master,
– Caneta hidrográfica – estojo c/ 12 cores – R$ 4,09 (quatro reais e nove centavos) Est – Leo &
Leo,
– Cartolina – cor branca – R$ 0,40 (quarenta centavos) Fl – Minaspel,
– Corretivo em fita – 4,2mm x 12m – R$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos) Un – Mercur,
– Fita crepe 5cm x 50m – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) Rol – Eurocel,
– Fita crepe escolar 24mm x 50m – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Rol – Eurocel,
– Livro protocolo correspondência ¼ – 100 fls – R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) Un
– Griffe,
– Papel cartão – cor azul – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel cartão – cor branca – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel cartão – cor laranja – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,

Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de leite de vaca integral, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 183/2021 – Pregão Presencial nº 168/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 082/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Indústria e Comércio de Leite Ltda.
– Leite de vaca integral, pasteurizado, processado e embalado em embalagem de 01 (um)
litro, com todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº. 62, com carimbo do
órgão competente, apresentação de cor, sabor, odor, consistência e aparência características e
entregue refrigerado – R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos) por litro.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Refeições através de Marmitex, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 072/2021 – Pregão Presencial nº 066/2021 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nº 038 à 040/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Midas Alimentação Ltda.
– Marmitex (Opção 1); Composto por: - 200g de arroz, 150g de feijão, 150g de proteína (de
acordo com guia alimentar da OMS), 150g de guarnição composta de legumes cozidos, ovo,
farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de legumes,
folhas (dois tipos) e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja
única; - O marmitex deverá vir acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da
estação – R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) Un.
2) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME
– Marmitex (DM e HA); Composto por: - Para diabéticos e hipertensos com restrição de sódio e
carboidratos com alto valor glicêmico, substituindo macarrão, polenta, farofa e batata por legumes
de baixo valor glicêmico, folhosos refogados, macarrão integral ou arroz integral; - O marmitex
deverá vir acompanhado de sobremesa composta de frutas da estação – R$ 8,48 (oito reais e
quarenta e oito centavos) Un.
3) Contratada: Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
– Marmitex composto por sopas variadas, composta de legumes e proteínas – R$ 7,20 (sete
reais e vinte centavos) Un;
– Marmitex (Opção 2); Composto por: - Com no mínimo 2.000 calorias, com 400g de arroz,
150g de feijão, 250g de carne “in natura”, 200g de guarnição composta de legumes cozidos,
ovos, farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de
legumes, folhas e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja
única; - A carne deverá ser procedente de bovinos, suínos, peixes ou aves; - O marmitex deverá
vir acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da estação – R$ 9,70 (nove reais
e setenta centavos) Un.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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– Papel cartão – cor preta – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel cartão – cor rosa – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel cartão – cor verde – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel cartão – cor vermelha – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face amarelo – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face azul médio – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face branco – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face laranja – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face lilas – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face marrom – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face rosa – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face verde – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel color set dupla face vermelho – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Fls – Milpel,
– Papel pardo kraft – R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) Fls – MG,
– Papel vergê 180g – 210 x 297 – A4 – cor branco – R$ 0,20 (vinte centavos) Fls – Usapel,
– Percevejo latonado – cx c/ 100 – R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) Cx – Jocar,
– Perfurador de papel – tam. médio – R$ 7,00 (sete reais) Un – Adeck,
– Pincel atômico grande – cor azul – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Japan Stamp,
– Pincel atômico grande – cor preto – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Japan Stamp,
– Pincel atômico grande – cor verde – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Japan Stamp,
– Pincel atômico grande – cor vermelho – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Japan
Stamp
8) Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.
Fita adesiva transparente – 12mm x 60m – R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos) Rol –
Embalando,
– Papel sulfite 210 x 297mm – 75g/m² – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Mlh – Papex.
9) Contratada: Vga Comercial e Serviços Gráficos Ltda. ME
– Borracha escolar branca nº. 40 – R$ 0,20 (vinte centavos) Un – Redbor,
– Caneta hidrográfica – preta – R$ 0,99 (noventa e nove centavos) Est – Leonora,
– Extrator de grampo – tipo espátula – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Carbrink,
– Fitilho plástico p/ amarrar – cor azul – c/ 50 mts – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos)
Rol – Enfesta,
– Grampeador de mesa med. 20cm – R$ 12,00 (doze reais) Un – Jocar,
– Marcador permanente p/ cd-dvd – 0,7mm – R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) Un
– Jocar,
– Tesoura inox pequena s/ ponta – cabo plástico – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un –
Jandainha.
10) Contratada: Mirian Maria Silva Barcante – ME
– Barbante de algodão cru nº.8 – rolo c/ 400 g. – R$ 9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos)
Rl – Jaff,
– Cartolina – cor amarela – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Fl – VMP,
– Cartolina – cor azul – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Fl – VMP,
– Cartolina – cor verde – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Fl – VMP,
– Fita adesiva 45mm x 45m – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) Rol – Keroteck
– Fita adesiva dupla face – 19mm x 30m – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) Rol –
Keroteck,
– Giz de cera grande – cx c/ 12 cores – R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) Cx – Pira,
– Molha dedo com cera – R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) Un – Japan,
– Papel contact transparente – rolo c/ 25m – R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta
centavos) Rol – Politac,
– Tinta guache – cj c/ 06 cores – R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) Cj – Pira.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 042/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nº 041 à 045/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Filtro de papel para café nº. 103. – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Cx – Brigida.
2) Contratada: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda.
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 20 litros, cor branco leitoso – R$ 0,10 (dez
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 40 litros, cor branco leitoso – R$ 0,14 (quatorze
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 100 litros, cor branco leitoso – R$ 0,31 (trinta e um
centavos) Un – Exata.
3) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Dispenser para papel higiênico 300 metros – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) Un – Nobre;
– Dispenser para papel toalha, intercalado em plástico abs, cor cristal (transparente) com detalhe
cromado, dimensões: 30cm (altura) x 14,7cm (largura) x 12,5cm (profundidade) – R$ 24,55
(vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Nobre;
– Detergente enzimático com 04 enzimas, galão 05L – R$ 113,30 (cento e treze reais e trinta
centavos) Gal – Prolink;
– Dispenser sabonete líquido plástico 800ml, altura 27cm, largura 13cm, profundidade 11cm, cor
branca, aplicação parede – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre;
– Álcool etílico hidratado 70%. embalagem comum, dados de identificação e procedência, data de
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validade e registro no Ministério da Saúde – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Un – Audax;
– DIspenser de álcool gel, capacidade 0,8 litros acionamento simples manual que possibilite a
fixação na parede; com direcionamento único do jato; com visor que possibilite a visualização do
quantitativo do refil – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre.
4) Contratada: BR Vale Distribuidora de Produtos EIRELI
– Vassoura tipo prefeitura com cabo 40cm piaçava – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois
centavos) Pc – SB;
– Shampoo neutro infantil 350ML – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Un – Tralala;
– Shampoo neutro frasco com 350ML – R$ 8,64 (oito reais e sessenta e quatro centavos) Frs –
Darling;
– Lenço umedecido para bebê, pote com 70 un – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pote
– Fiesta;
– Luva de borracha grossa cano médio, tamanho médio – R$ 3,60 (três reais e sessenta
centavos) Par – Volk;
– Bloqueador solar FPS 50 UVA – UVB. Frasco de 120G, loção – R$ 17,39 (dezessete reais e
trinta e nove centavos) Frs – Prosuw;
– Álcool em gel 70%, antisséptico (galão de 5 litros), que hidrata a pele – R$ 40,90 (quarenta reais
e noventa centavos) Gal – Alc Care;
– Filtro de papel para café nr. 102 – R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) Cx – Jovita.
5) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Saco alvejado 44 x 73cm algodão – R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos) Un – Fort Fio;
– Vassoura de piaçava nº. 05 com cabo – R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) Un –
Status;
– Garrafa térmica para 05L – R$ 26,83 (vinte e seis reais e oitenta e três centavos) Un – Invicta;
– Garrafa térmica para 02L – R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos) Un – Invicta.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Mini Modem, tudo em conformidade com o Edital de Licitação
nº 202/2021 – Pregão Presencial nº 185/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de
Preços nº 087/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
– Mini modem USB 3G, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação – R$
49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) Un – Olivetti.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Mobiliários Escolares, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 228/2021 – Pregão Presencial nº 209/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nº 002 e 003/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gregório’s Comércio de Móveis Ltda.
– Mesa para cadeirante com regulagem de altura – conf. mem. descritivo. – R$ 750,00 (setecentos
e cinquenta reais) Un. – LBS do Brasil, Modelo MA – 04;
2) Contratada: Solução Indústria e Comércio de Móveis EIRELI
– Conjunto refeitório tam. infantil com 12 cadeiras – em resina termoplástica – medindo 2400mm
– conf. mem. descritivo – R$ 6.000,00 (seis mil reais) Cj. – Solução Móveis, Modelo SCR2200 BI
12 CI,
– Conjunto refeitório tam. juvenil com 10 cadeiras – conf. mem. descritivo – R$ 6.500,00 (seis mil
e quinhentos reais) Un. – Solução Móveis, Modelo SCR2200 BI 10 CJ.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Pacote de Internet Pós Pago, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 188/2021 – Pregão Presencial nº 172/2021 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 083/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Tim S/A
– Pacotes de acesso de Internet Pós-Pago Móvel 3G/4G via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com
mínimo de 20 GB, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação – R$ 17,00
(dezessete reais) por ponto de acesso.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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1) Contratada: Supermercado Bounganville EIRELI
– Pão Francês com 50grs besuntado por manteiga com sal, acondicionado em embalagem
unitária de papel – R$ 0,78 (setenta e oito centavos) Un,
– Pão Francês com 50grs. – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Kg.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia e/ou Arquitetura,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 275/2021 – Concorrência nº 002/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 001/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Solar Construções Projetos e Consultoria Ltda.
– Levantamento Planialtimétrico – Topografia – R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos)
M²,
– Mobilização e sondagem à percussão – R$ 482,05 (quatrocentos e oitenta e dois reais e
cinco centavos) Un,
– Sondagem à percussão (SPT) mínimo 30,00 M – R$ 50,74 (cinquenta reais e setenta e
quatro centavos) M,
– Projeto arquitetônico levantamento cadastral, fotos, diagnóstico e memorial descritivo e
programa de necessidades – R$ 10,36 (dez reais e trinta e seis centavos) M²,
– Projeto arquitetônico executivo (Projeto de intervenções e reformas e memorial descritivo)
– R$ 14,63 (quatorze reais e sessenta e três centavos) M²,
– Projeto arquitetônico executivo (Projeto de ampliação com detalhamento e memorial
descritivo) – R$ 15,06 (quinze reais e seis centavos) M²,
– Projeto paisagístico – R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) M²,
– Projeto de fundação – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) M²,
– Projeto de Estrutura (muros de arrimo concreto e pedra pré-moldados, concreto arrimado)
e estruturas metálicas (passarelas, pátio, coberto, cobertura e quadras) – R$ 8,44 (oito reais e
quarenta e quatro centavos) M²,
– Projeto instalação hidrossanitaria (inclusive instalação de gás e drenagem) com implantação
de redes – R$ 4,52 (quatro reais e cinquenta e dois centavos) M²,
– Projeto instalação elétrica, telefônica, lógica, SPDA, ar condicionado e CFTV com implantação
de redes – R$ 5,77 (cinco reais e setenta e sete centavos) m²,
– Projeto PSCIP e Laudo de Incêndio – R$ 4,07 (quatro reais e sete centavos) M²,
– Projeto instalação de ar condicionado (Split) – R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois
centavos) M²,
– Orçamento e cronograma – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) M²,
– Laudo ambiental – R$ 8,81 (oito reais e oitenta e um centavos) M².
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Teste para Pesquisa de Antígeno – SARS – COV 2 –
COVID-19 (metodologia de imunocromatografia) para atender os usuários com
suspeita de COVID-19 que são encaminhados pelas unidades básicas de saúde,
policlínica central, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais do Município de
Varginha, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS),
através do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria (DRCAA).,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 071/2021 – Pregão Presencial nº 065/
2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 037/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Wama Produtos para Laboratório Ltda.
– Teste para pesquisa de antígeno do SARS-COV-2 / COVID-19 (metologia de imunocromatografia) – R$ 18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) Un – Imuno Rápido COVID-19 Ag
Wama Diagnóstica.
Varginha(M.G.), 05 de abril de 2022
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de pão francês 50g e pão francês 50g besuntado por
manteiga com sal acondicionado em embalagem unitária de papel, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Obras e Serviços Urbanos,
Turismo e Comércio, Habitação e Promoção Social, Esportes e Lazer, Meio Ambiente,
Agricultura e Pecuária e as Unidades Educacionais, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 173/2021 – Pregão Presencial nº 159/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 081/2021), nos termos a seguir:
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 28/03/2022 a 01/04/2022
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Ana Carolina Batista Souza
AG05938057 LBS-6912 762-52 14/03/2022 11:07
Andre Eleuterio Da Silva
AG05937886 HKV-6745 556-80 15/03/2022 17:57
Clayton Araujo Rocha
AG05937517 BBG-7626 736-62 18/03/2022 17:52
Digital System Pap E I Ltda Me
AG05937688 OPB-2069 554-14 16/03/2022 10:35
Fabricio Fernando Diogo Braga
AG05938106 PWH-8726 554-14 17/03/2022 09:37
Isabel Cristina Nogueira
AG05937512 QUS-6873 763-31 17/03/2022 15:14
Janaina De Fatima A Campos
AG05937889 EDZ-8762 736-62 16/03/2022 17:20
Leandro Humberto Aureliano
AG05937511 OXB-8F57 763-31 17/03/2022 15:08
Lourival Rodrigues Da Silva
AG05937685 FQQ-7795 554-14 15/03/2022 11:30
Lucimara Regiani Aleixo Dos Reis AG05937513 DQL-4099 556-80 17/03/2022 15:25
Luis Gustavo Tavares
AG05937601 PYU-1612 554-12 24/02/2022 11:33
Marcelo Henrique Martins Nunes
AG05938058 QNT-8577 554-14 14/03/2022 11:18
Maria Aparecida Pila Donizete
AG05936713 HGZ-6014 763-31 19/03/2022 14:22
Mateus Guimon Bernardo
AG03649515 FBU-2435 556-80 14/03/2022 10:28
Raquel Chaves Braga
AG05937524 HMT-1892 548-70 17/03/2022 09:29
Rosimara Aparecida Araboni
AG05937888 RFT-1I73
556-80 16/03/2022 15:45
Thalita Oliveira Ribeiro Garcia
AG05938096 PVQ-5299 554-14 16/03/2022 10:18
Vanessa De Fatima Da Luz Sousa AG05937589 GJO-0003 554-14 16/03/2022 09:54
Vanessa De Vito Brunieri
AG05937828 HEZ-1018 763-32 25/02/2022 17:00
Willian Donizeti Benedito
AG05938282 PZI-1B01 554-14 25/03/2022 11:10
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por
oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 928/03/2022 a 901/04/2022
Nome
Processamento Placa Infração
Data
Valor
Alejandro Valencia Munoz
AG03648621 HJY-8785 705-61 21/12/2021 293,47
Bernardo Gomes Marques
AG05937409 PXF-0334 554-14 11/01/2022 195,23
Luiz Fernando Da Silva Monte
AG05937305 OWU-8624 736-62 29/12/2021 130,16
Maisa Aparecida Pereira Braga
AG05937342 EPA-0723 554-14 04/01/2022 195,23
Marcus Vinicius Reis Petrucci
AG05937410 RMP-7B08 762-51 11/01/2022 293,47
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 019/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 019/2022, para
contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de TNS/ES/Dentista de
Saúde da Família, nos termos do Processo nº 3.270/2022
Fica imediatamente convocada para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
para início dos procedimentos de contratação a candidata relacionada no quadro abaixo.
Cargo: TNS/ES/Dentista de Saúde da Família
Classif. Inscr E-mail enviado / horário
17º
13394
05.04.2022 – 07:48

Candidato (a)
Ligia Gomes Torres Homem

Situação
Convocada

Ficam considerados como excedentes para a vaga ofertada no Processo nº 3.270/2022, os
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candidatos abaixo relacionados:
Classif. Inscr E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
178º
4007
05.04.2022 – 07:35
Gustavo Mendes Tomba
Excedente
185º
447
05.04.2022 – 07:41
Ricardo José Ribeiro Cazelato Excedente
Varginha, 7 de abril de 2022.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 020/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 020/2022, para
contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de TNS/PS/Enfermeiro –
Urgência e Emergência, nos termos do Processo nº 2.828/2022
Fica imediatamente convocado para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
para início dos procedimentos de contratação, o candidato relacionado no quadro abaixo.
Cargo: TNS/PS/Enfermeiro/Urgência e Emergência
Classif. Inscr. E-mail enviado / horário
Candidato (a)
5º
15222
05.04.2022 – 07:40
João Paulo Morais Carvalho
Varginha, 7 de abril de 2022.

Situação
Convocado

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL Nº 022/2022
INFORMA RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA
EDITAL Nº 021/2022 – TNS/ES/Médico da Família / PSF

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANITÁRIO – JANEIRO/2022
A Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal de Saúde/Setor de Vigilância
Sanitária, torna público que na publicação do Extrato de Conclusão de Processo Administrativo
Sanitário, referente ao mês de Janeiro/2022, publicado no dia 10 de março de 2022, houve erro
material, ONDE SE LÊ: Bem Estar Comércio de Produtos Naturais e Artigos Pessoais LTDA –
Defesa não apresentada – DÍVIDA ATIVA, LEIA-SE: Bem Estar Comércio de Produtos Naturais e
Artigos Pessoais LTDA –Defesa não apresentada – ARQUIVA-SE. Também, ONDE SE LÊ:
Bodeguinha Supermercados EIRELI – ME – Defesa não apresentada – DÍVIDA ATIVA, LEIA-SE:
Bodeguinha Supermercados EIRELI – ME – Defesa não apresentada – ARQUIVA-SE.
Prefeitura do Município de Varginha, 01 de abril de 2022.
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – FEVEREIRO/2022
A Comissão especial de julgamento de defesa administrativa instituída pela portaria nº 14.062/
2017, neste ato representada pela Coordenadora do Setor Vigilância Sanitária, vem PUBLICAR a
decisão final dos processos administrativos elencados abaixo, conclusos após decisão da
autoridade julgadora competente, conforme Art. 59 da Lei Municipal n.º 2988/97:

O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, informa retificação no cronograma do Edital nº 021/2022, referente ao Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, nos termos da autorização do
Senhor Prefeito no Processo nº 3.399/2022, para o cargo de TNS/ES/Médico da Família / PSF:
Onde se lê:
Data
Horário
06.04.2022 18h00
07.04.2022 8h às 11h

Atividade
Divulgação da Classificação
Interposição de Recurso

08.04.2022

18h00

Classificação Final

Publicação no Órgão Oficial do
Município e Site do Município. https:/
/www.varginha.mg.gov.br

Leia-se:
Data
08 .04.2022
11.04.2022

Horário
18h00
8h às 11h

Atividade
Divulgação da Classificação
Interposição de Recurso

Local
https://www.varginha.mg.gov.br
Através do e-mail:

12.04.2022

18h00

Classificação Final

Local
https://www.varginha.mg.gov.br
Através do e-mail:
patricia.borges@varginha.mg.gov.br

patricia.borges@varginha.mg.gov.br

Publicação no Órgão Oficial do
Município e Site do Município. https:/
/www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 7 de abril de 2022.

quadro visa 1

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA
RESOLUÇÃO CMSV N° 001/2022
Aprova o Relatório Anual de Gestão (RAG), gestão de 2022, exercício de 2021 para o
Município de Varginha (MG).
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Varginha (CMSV), através de seu presidente
Carlos Henrique Peloso Silva Júnior, nos termos regimentais e com base nas atribuições conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei
Municipal Nº 1.968 de 12 de dezembro de 1990, bem como pela Lei Orgânica do Município e pela
Lei Municipal Nº 1.968 de 12 de dezembro de 1990, e, especialmente, com base no Decreto
Municipal Nº 7.818/2016, e, conforme deliberado em sua 404ª Reunião Plenária Extraordinária
realizada em 30 de março de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º: Aprovar o Relatório Anual de Gestão (RAG), gestão de 2022, exercício de 2021, para o
Município de Varginha (MG), apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), com
ressalvas, para a necessidade de correção dos dados referentes à meta relacionada à instituição
e funcionamento da CISTT.
Art. 2º: Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 30 de março de 2022.
Carlos Henrique Peloso Silva Júnior
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura do Município de Varginha, 31 de março de 2022.
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – MARÇO/2022
A Comissão especial de julgamento de defesa administrativa instituída pela portaria nº 14.062/
2017, neste ato representada pela Coordenadora do Setor Vigilância Sanitária, vem PUBLICAR a
decisão final dos processos administrativos elencados a seguir, conclusos após decisão da
autoridade julgadora competente, conforme Art. 59 da Lei Municipal n.º 2988/97:
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SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente MAYCON WELLDMAN DE OLIVEIRA, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Braz Semionato, N° 85 Bairro:
Treviso - Quadra: J, Lote: 27).
Auto de Infração n° 2011/2022.

quadro 2 visa

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente LIDIANE SOUSA SILVESTRE, para que no prazo de 15 (quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Esperança Semionato, N° 50 Bairro:
Treviso - Quadra: H, Lote: 05).
Auto de Infração n° 1804/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente FÁBIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr. Aloysio Pereira Nogueira, N°
80 Bairro: Treviso - Quadra: L, Lote: 08).
Auto de Infração n° 1839/2022.

quadro 2 visa a

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente JOSÉ LUIZ DE SOUZA REIS, para que no prazo de 15 (quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Av. Manoel Augusto da Silva, N° 350 Bairro:
Residencial Portinari - Quadra: H, Lote: 14).
Auto de Infração n° 2011/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente GABRIEL DE OLIVEIRA FREITAS, para que no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Av. Sergio de Biaggi Bueno, N° 870
Bairro: Jardim Bouganville - Quadra: L, Lote: 15).
Auto de Infração n° 2019/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Prefeitura do Município de Varginha, 01 de Abril de 2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente SEBASTIÃO DANDE DOS SANTOS, para que no prazo de 7
(SETE) dias contados a partir desta publicação, providencie a capina, limpeza e manutenção do
local retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento desta
notificação: (Rua Noruega, n° 269 Bairro: Jardim Andere).
Notificação n° 040/2022.

Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 07 DE

29

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1400

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente ÂNGELA TANVACAS E HELENA R TANVACAS, para que no
prazo de 7 (SETE) dias contados a partir desta publicação, providencie a retirada da caixa d’
água sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Maria Antonieta, n° 503
Bairro: Bom Pastor).
Notificação n° 0203/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar MARIA EUGÊNIA DE MENDONÇA , para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Vicente Grecco, à esquerda do
n° 530 - Bairro: São Sebastião).
Notificação 350 /2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente ANTÔNIO MACIEL ESPOLIO, para que no prazo de 7 (SETE) dias
contados a partir desta publicação, providencie a troca da tampa da caixa d’ água sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr. João Batista Reis, n° 219 Bairro: Vila
Belmiro).
Notificação n° 0209/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente MARIA JOSÉ SEMIONATO, para que no prazo de 15(quinze) dias
contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Avenida Professor Carvalho- Bairro: Industrial JK – Qd – 00 – Lote Gleba D).
Auto de infração nº 2132/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente MARCOS ROBERTO REIS, para que no prazo de 7 (SETE) dias
contados a partir desta publicação, providencie o nivelamento ou a cobertura fixa da laje retirando toda água sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Nilo Andrade
Xavier, n° 361 Bairro: Alto dos Pinheiros).
Notificação n° 0248/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente MIQUEIAS DA SILVA , para que no prazo de 15(quinze) dias
contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida José de Souza Pinto nº 145 - Bairro:
Minas Gerais– Qd – K – Lote 2).
Auto de infração nº 2100/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente MARIA JOSÉ DA SILVA, para que no prazo de 7 (SETE) dias
contados a partir desta publicação, providencie a capina, limpeza e manutenção constante do
local retirando todo lixo, entulho, materiais inservíveis, vaso sanitário e resto de vegetação sob
pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr. Adão Barcelona, n° 26 Bairro:
Vila Barcelona).
Notificação n° 0253/2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente PALA CONSTRUTORA LTDA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Romeu Galvão Gomes nº 160 - Bairro:
Vale dos Coqueiros – Qd – G – Lote 18).
Auto de infração nº 2066/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente EDISON AZEVEDO RAMOS , para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Nicarágua nº 00 - Bairro: Parque das
Américas – Qd – C – Lote 17).
Auto de infração nº 1830/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente RONAN DONIZETI BRIZIDA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Paulo Mendes de Oliveira nº 55 - Bairro:
Parque São Matheus – Qd – C – Lote 07).
Auto de infração nº 2154/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente JOSÉ ANGELO DAMASCENO, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dario Paiva Silva nº 70 - Bairro: Nova
Varginha – Qd – I – Lote 256 ).
Auto de infração nº 1739/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente SARAH TALITA MACHADO DOS SANTOS GALDINO, para que no
prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua
propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Caroline Semionato Andrade nº 240 - Bairro: Treviso – Qd – D – Lote 04).
Auto de infração nº 1822/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente Z&K Empreendimentos Imobiliários Ltda, para que no prazo de
15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua José Batista Pinto nº 540
- Bairro: Eldorado – Qd – 0O – Lote 457).
Auto de infração nº 2137/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente BRUNO FELIPE LIMA TEIXEIRA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Maria Zilda Paiva nº 415 - Bairro: Alto Vila
Paiva – Qd – A – Lote 09).
Auto de infração nº 1921/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Edital de Contratação n.º 26/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para o preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º
5082/2022, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
ASP/ Servente Escolar

Quantidade
01

2. Prazo do Contrato
ASP/Servente Escolar
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até o término do ano letivo de 2022,
podendo ser prorrogado ou ser encerrado antes, caso haja encerramento da demanda.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender ao aumento de demanda nas unidades escolares, inclusive com abertura de unidades e consequentemente acatar as exigências
das normas sanitárias, com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 5082/2022.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Remuneração
ASP/Servente Escolar
R$1.298,02
5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver :
I – Provimento do cargo por concurso;
II – Provimento do cargo por servidor efetivo;
III – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
IV – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
V – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VI – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
VII – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos III e VI, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso IV não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I e II, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
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5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local, horário e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso a vaga para o cargo de ASP/Servente Escolar não seja preenchida no dia de
apresentação deste Edital, posteriormente, a critério da Administração e com prévia divulgação,
será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se o exclusivo
preenchimento da vaga eventualmente não atendida nesta oportunidade.
6.7. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital
de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
a) Declaração de próprio punho ou atestado médico que indique, expressamente, que o candidato não possui limitação para o exercício de atividades presenciais no atual contexto
epidemiológico.
C) É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7 (hemograma
completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.1 Após a assinatura, é vedado ao candidato modificar sua opção por local de trabalho, sendo
permitido somente por necessidade administrativa, tais como: fechamento de salas e/ou turmas,
e somente poderá se efetivar mediante aprovação do setor competente da Secretaria Municipal
de Educação.
6.9. A assinatura do Quadro Informativo não implica a obrigatoriedade da contratação do candidato pela Prefeitura do Município de Varginha. A contratação está condicionada ao cumprimento
das exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7. Exames Admissionais
7.1. Todos os candidatos encaminhados para contratação, deverão se submeter a exame médico admissional, sob a responsabilidade do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, localizado a Rua Coronel José Alves, n.º 123, Vila Pinto, Varginha/MG.
7.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física do candidato, a compatibilidade de sua
condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças
preexistentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
7.3. Para a realização do Exame Admissional, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
o resultado dos seguintes exames complementares, realizados às suas expensas:
I - Hemograma completo;
II – Glicemia de jejum;
III – Creatinina.
7.3.1. Os candidatos que estiverem classificados dentro das vagas disponíveis, deverão
apresentar-se com os resultados dos exames em mãos.
7.4. Os exames descritos no item anterior poderão ser realizados em laboratórios de livre
escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores
à data de marcação do Exame Admissional.
7.4.1. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
7.5. No exame admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de
antecedentes clínicos, entregue no dia da apresentação do Edital, devidamente preenchido. É
necessária também a apresentação, obrigatória, cartão de vacinação contra a COVID-19 para
os que se imunizaram, juntamente com o cartão de vacinação contendo as demais vacinas.
7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em Varginha/MG):
8.1.1. Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha,
cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
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l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual;
m) Ser considerado apto no exame médico pré-admissional;
n) Carteira de Vacinação.
8.2. Apresentar documentação atualizada, caso haja alteração no nome por qualquer motivo.
8.3. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação (Decreto Federal nº 8.373/
2014 e Res. CDES 03 de 29/11/2017).
9. Disposições Finais
9.1. Após a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Educação, com o formulário de Cadastramento Funcional 2022 devidamente preenchido, de
onde será encaminhado à(s) unidade(s) onde exercerá suas funções.
9.2. Implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas
neste Edital os candidatos que participarem do certame.
9.3. Na hipótese do distrato ocorrer a pedido, o servidor fica ciente que sua solicitação poderá
ser atendida decorridos 30 (trinta) dias após a solicitação ou na data solicitada, neste caso,
implicando no pagamento de multa do valor correspondente ao vencimento base do cargo do
requerente;
9.4. Não será concedida dispensa imediata no período de realização de provas ou fechamento
de diários.
9.5. A cada 2 (dois) meses o servidor contratado terá seu desempenho avaliado.
9.6. No encerramento do contrato, seja a pedido ou de ofício, o servidor deverá devolver todo o
material que estiver em seu poder e que pertencer à unidade de ensino bem como diários
(devidamente fechados), provas etc., além de ter realizada sua avaliação funcional até a data de
desistência.
9.7. O resultado aferido na Avaliação Funcional será utilizado como referência para o disposto
no inciso IV, do item 5.3 deste Edital.
9.7.1. Os casos omissos neste processo de contratação serão analisados, julgados e decididos
pela Secretária Municipal de Educação.
10. Cronograma
10.1 Data: 12/04/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto, Varginha/MG
Horário: 8h30min
Cargos: ASP/Servente Escolar
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 002/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
INGRID BRITO CARDOSO SANTOS
GISLAINE BARBOSA DA SILVA
MARIA DA GLORIA DE SIQUEIRA GOMES
CRISTIANE TRISTAO
MARIA HELENA DE LIMA SACRAMENTO
VANESSA LUZIA DA SILVA
MARYANA HUMBERTO DA SILVA
ELSON LABRE
ROSINDAAQUINO RIBEIRO
MARIA APARECIDA MENDES JARDIM
SHIRLEY DANIELLE SOUZA PADUA
PATRICIA DE CASSIA BALBONI FONSECA
MARCOS VINICIUS LINO RODRIGUES
GISLENE BARBOSA DA SILVA
ESMERALDA TAVARES LAU
ANDRESA DE OLIVEIRA SANTOS
OLMINDA CANDIDA DOS REIS FARIA VILELA
RENATO NAVES
SUELLEN CUSTODIO DA SILVA
LIZAMARA DOS SANTOS RODRIGUES
CLAUDINEIA DELFINO PEREIRA
ANA CAROLINA CORREA DA SILVA
MARIANNE APARECIDA CARVALHO DE JESUS
ELISA DE FATIMA RODRIGUES
DARLEY DELPHINO DUARTE
CREUSA APARECIDA DO CARMO LABRE
SILVANA DE OLIVEIRA TAVARES PRADO
ROSA MARIA RIBEIRO FLAUSINO
FABRICIA DA SILVA FIRMINO LEOPOLDINO
LUIS FELIPE DA SILVA
MARGARETE CELESTINO SILVA
ALESSANDRO DE AZEVEDO
GILCIMARA GARCIA DA CRUZ MRTINS
ALINNE CAROLINA SILVA PAULISTA
MELISSA COSTA GENTIL
JAQUELINE ROSA DA COSTA
REGIANE RAQUEL INACIO NAVES
MARIA LUZIA LOPES TOLEDO
DHIOVANNA DEL FIUME
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS
JOVELINA LUIZA DA SILVA
CARLA FERREIRA ROBERTO RIBEIRO

CLASS.
47
49
50
52
53
59
60
63
64
65
66
67
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101

CANDIDATO(A)
ANDREIA MENDES SABINO MARTINS
FABIANA FLORINDO
PRISCILLA CARDOSO GUILLENS JUNQUEIRA
RENATA MEDES RABELLO DE ALMEIDA
MARIA DAS GRACAS FERNANDES RODRIGUES
KETHELYN LORRANA BELLAS DOS SANTOS
CLAUDEILSA TELES DOS SANTOS FRANCOSO
WANESSA ASSIS DA SILVA
ROSENEI DOS SANTOS
ROSANGELA GOMES SILVA
MIRIAM PIRES
MAYCON FILIPE SILVA
JENNIFER SANDY LEOPOLDINO SIMAO
KEILA MIGUEL AGUIAR BATISTA
CARMEN AURELIANO VICENTE
POLYANA DE PAULA JOSE
ROGERIO CAETANO MARTINS
BARBARA GRACIELA SILVA GAMA
EDNA BARBOSA VILELA
SELMA TAVARES OSSANI
DANIELA BATISTA DA SILVA
FERNANDA FIUZA FAGUNDES FILHA
THAMIRES RIBEIRO CAZELATO DOS SANTOS
JOANA D ARC DA SILVA
VALERIA VITOR DEOLINDO
MARINA GORETE DA COSTA
VALERIA EFIGENIA RIBEIRO
NEUZA MARIA PAIVA DE SOUZA
ADAUTO DONIZETI RAFAEL
NAIARA AUGUSTA AMANCIO ROLIM
MARCIA CRISTINA MADEIRA
LIANA MARIA MARTINS FERREIRA
LEILA APARECIDA DE LIMA
CITIA MARIA PEREIRA
LUCIANA MARIA PEDRO MACIEL
LAIS DE OLIVEIRA
SUELEN CESARIO FROTA BUENO
MAYCON BRUNO RONIPHER ONOFRE
ANA PAULA PRESSATO
MARILU MARIA DOMINGOS
LARYSSA GABRIELA BERTOLDO
VANICE APARECIDA DE MESQUITA
ANDREIA DIAS DOS SANTOS
JESSICA DE CASSIA DO PRADO SERAFIM ARTUR
CIOMARA BECATI
LIGIANE DO CARMO SILVA OLIVEIRA
MATHEUS LUCIO BATISTA
ABMAEL TOME SILVERIO
PAULO ROBERTO BARBOSA DA FONSECA
KARLA MICHELLE JORGE BEK
MARLENE CRISTINA MOREIRA FAUSTINO
BETIZAIDER AUGUSTA OLIVEIRA SILVA
SARAH PATRICIA FARIAS DOS SANTOS
NEIDE APARECIDA BATISTAO DE BRITO
GABRIELA SOARES REIS
DANIELE MIRANDA DE BRITO
JAQUELINE GARCIA DA CRUZ
ALESSANDRA APARECIDA CAMPOS
LUANA DOS SANTOS FURTADO
FILIPE MANOEL ANTONIO
MARIA SANDRA COSTA
FLAVIA CRISTINA REIS
CLEONICE VICENTE DOS SANTOS CARVALHO
JOELMA TOKIKO BALBONI MIYAKE
ALINE DAS GRACAS SIMAO
ELAINE CRISTINA SANTANA FIRMINO
MARCO AURELIO BRAGA VITOR
FERNANDA COSTA MAGALHAES
EVERTON DE LIMA MARIANO
CONCEICAO APARECIDA DO VALE ANTUNES
KELLY SILVA FERREIRA
ROSA MONICA NOVAIS
JANDA MARIA PEREIRA
CAMILA APARECIDA NASCIMENTO GODOI
ROSIANE RODRIGUES DA SILVA
MARIA DE FATIMA BRAZ MARTINS DE MELO
CRISTIANE APARECIDA LEONEL DA SILVA
THAMIRES FRANCIS DE CARVALHO DIAS
LILIAN ELISABETE PAULINI ROCHA
BRUNO REZENDE BARBOSA
PAULA GANDINI ZANIN
SUELLEN SILVA DE ANDRADE
ROSANA NAZARE BRAZ COSTA

CLASS.
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
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CANDIDATO(A)
GABRIELLA LETICIAAPARECIDA DE MELLO
CLAUDIA DE FATIMA DO PRADO
ROSIMEIRE EVARISTO
GILMAR DONIZETI GURIAM
PAULA GONCALVES MENDES NAGEL
IGOR CIRILO DE PAULO
MYLLENE ESTEVAM
ELIANA MARIA DE CASTRO
CRISTIANY SILVA PALMUTI
LUZIA APARECIDA DE SOUZA GOMES
WAGNER GARCIA
KELLE MENDES CAPITANEO
ALESSANDRA JUZILENE DA SILVA SOUZA
TANIA MARA NOLI DE ANDRADE PEREIRA
RITA DE CASSIA SANTOS
ANA LUISA DO NASCIMENTO
ADRIELE PONCIANO
PALOMA DE CASSIA APARECIDA FERREIRA SILVA
WILLIAN MOREIRA CARDOSO
ANELY APARECIDA DE CACIA
CAROLINE DI PAOLA FRANCO
ANA CAROLINA DA COSTA SILVA
JECICA GUSTAVO SILVA FELISBINO
THAMIRES CASSIMIRO PINTO DA SILVA
JOANA DARC DE SOUZA RISSI
CAMILA ISIDORO BRIGIDA AGOSTINHO
POLIANA BATISTA PINTO
ROSE APARECIDA BERTOLDO
ZAINE SALLES BRASILEIRO
LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA
MARLENE APARECIDA ALVES
MARGARIDA JUREMA DA COSTA PINTO
VANIA DE OLIVEIRA LEOPOLDINO
ELISANE SILVA DO NASCIMENTO MARTINS
BRENDA FERREIRA PEREIRA
LUDYMILA DE AMORIM
SHIRLEY VOLTARELLI FINOTI
MAIRA DE FATIMA EURICO ANDRADE
TATIANA FABRICIA SARMENTO BUENO
BRUNA DANIELE EDUARDO DE SOUZA
PATRICIA DE FATIMA SILVA
THAISE RIBEIRO HONORATO DE LIMA
ELIANE BEATRIZ DE CARVALHO DOZZA
VANILDA DA SILVA
VANICE MARANGAO DAVANZO
ALESSANDRA DA COSTA
MARIA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA
LILIAN DOS REIS BONIFACIO
SHEILA DE FATIMA LIMA
GREICIELE MARIA LIMA
RAFAELA TORRES DE OLIVEIRA
LUCAS DOS REIS CANDIDO
MARCINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO
THIAGO DUTRA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA BENVINDA
ROSE MARY PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA
OLGA APARECIDA FARIA
CRISTINA APARECIDA DAMASCENO MANOEL
GUILHERME FIRMINO TEODORO
ANDREIA CRISTINA BATISTA LAUDOMIRO
ELEN CRISTINAAQUILES MOREIRA
BRUNA MACHADO BOA MORTE DOS SANTOS
GISELE PERCECHITTE DE OLIVEIRA
IARA ROSARIO MATOS
CICERA APARECIDA DE CARVALHO
SILVIA FERNANDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA BOTELHO PEDROSO
ROSANGELA MARQUES COSTA
LIVIA MARIA JACINTO DOS SANTOS
CYNTHIA DE FIGUEIREDO
LUCIENE CAMPOS
LETICIA ELISABETH GOULART DA SILVA
RAQUEL CELINA ANASTACIO NARENTE
GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ANDRE TRISTAO
ANA LUCIA TOLEDO DE SOUZA
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
GEISIANE EDUARDO DINIZ
BELCHIOLINA MARIA DOS REIS COELHO
TAIANE MAIARA CARMACIO
HELIA MARA DE PAULA DA SILVA CRUZ
ELIANA VITAR PEREIRA GOMES
TANIA APARECIDA MORAES
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188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

CANDIDATO(A)
ILZA APARECIDA GONZAGA BARBOSA MENDES
ELIANA APARECIDA DA SILVA
THAMIRIS DO CARMO SILVEIRA
ELISIANE APARECIDA MARITAN FERREIRA
CAMILA CANDIDA ALEIXO
ROBERTA APARECIDA PASSATUTO ROMICIAL
NILZA ODETE ROQUE GUIMARAES
JUCIMARA APARECIDA DELFINO GAMA
FRANCIENE LEONTINA SILVA LECCA
ELEN MARA DA SILVA E SILVA
LUCIANE BATISTA ASSALIM DOS SANTOS
SILZE MACHADO ALVES
FRANCISCO PAULINO FERREIRA DA SILVA
GISELE DOS SANTOS FERREIRA
ARIANA MACHADO BOA MORTE COSTA
SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA
REGIANAAPARECIDA SATURNINO
QUILZA MARA DO ROSARIO NAVES
SHEILA SILVESTRE LIMA
CICERA APARECIDA COELHO SANTOS
MARILIA LUCIANO FERREIRA
ANA CLARA CARVALHO CHAGAS
MICHELI GOMES
ABIGAIL CRISTINA NOEL FORTUNATO
ANGELA MARIA ROZENDO CANDIDO
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
POLIANA MARTINS DE LIMA SILVA
ROSELI APARECDA BENETOLO
MARIA DE FATIMA GALDINO SILVA
MARCIA RODRIGUES ISIDORO DOS REIS
MARIA BETHANIA ANTONIO
ISABELLE GOUVEA
ANA PAULA NAVES
PRICILAAPARECIDA REIS
MARGARETE RODRIGUES BIANCH
LUCIANA VENANCIO DA SILVA
STHEFANY JUNQUEIRA PACHECO DA SILVA
ANGELA MARIA EVARISTO TEIXEIRA
GRACE KELLY ALVES CLAUDIANO
DENISE CRISTINA DE MELO
WELERSON CLARO PEREIRA
LUCIMARA GUIDE EUFROSINO
HEYLA PAULA OTAVIANO TOMAZ
ANA CAROLINA DE ANDRADE
TATIANA DOS SANTOS MARQUES MACHADO
ADRIANE CATARINA NUNES NOGUEIRA
KEYTE ANDRIELE DANDARA GARCIA
JOELMA PEREIRA MARINHO HERCULANO
NERAILDE DE JESUS DOS REIS
SIMONE APARECIDA FERREIRA
KARINA DE SOUZA DA SILVA
ELIANE CRISTINA DE SOUZA
AMANDA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA RODRIGUES BATISTA
FRANCINE APARECIDA COSTALONGA
MAIARA APARECIDA TAVARES ANDRE
LORANA KELLY DA SILVA LINO
VANDERLEIA DE FATIMA SILVA BUENO
DANIELLE ARANTES SILVEIRA
ERICA SIQUEIRA DE ASSIS SILVA
SUELI VICENTE DOS SANTOS NASCIMENTO
LUCIANA APARECIDA DE MESQUITA COMUNIAN SANTOS
LIDIANE APARECIDA RESENDE DIAS
SILENE APARECIDA RODRIGUES
RAQUEL MARCIANO ADAO
MARIA PRISCILA TOBIAS LILO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
MIRIAN ESTEFANI DE JESUS SILVA
ANDREA MARIANO
ADRIELE VICENTE MARTA BRANCO
SABRINA BRAZ PENHA
ANGELITA SILVA TUCCI
ELISIANA DE FATIMA CLARO SANTOS
SONIA APARECIDA DE SOUZA FIRMIANO
LUCAS PIRES
JULIANA RODRIGUES DASILVA
DIRCE DA SILVA NOGUEIRA
DAIANA VITA PEREIRA GONZAGA
TAIS DE FATIMA SATURNINO FERREIRA
JACYARA DOS SANTOS SILVA
LUCIVANI APARECIDA BOTELHO DE OLIVEIRA
JOAO VICTOR FLIEGNER DOS SANTOS
HORTENCIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

CLASS.
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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325
326
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
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CANDIDATO(A)
VALQUIRIA MAXIMIANO DA CRUZ
JUSSARA CAZELATO
JOELIA MARCIA CHAVES RODRIGUES
LUCIENE PRISCILA SANTOS
CRISLEI APARECIDA FERREIRA
VANILDA DE FATIMA REIS BECATI
ELISANGELA DOS REIS
ANA APARECIDA DA SILVA SALLES
SILVANA JUAREZ
ELAINE CRISTINA PEREIRA
RAILANE CASSIA BERNARDO
ISAMARA GONCALVES DE BRITO
MARIANE MARCOLINO SANTANA
ADRIELLE RICARDO SILVA
ROSANGELA DE FATIMA DA CRUZ CORREA
ANA PAULA MANOEL
MAICON RODRIGO SOUZA NOVAES
ELIANE MIZAEL DA SILVA
VIVIANE OLIVEIRA SOARES PEDRO
JULIANA DE FATIMA ZAGNOLI
LUANDA VERGINO DE OLIVEIRA
CINTIA DE PAULA MARQUES
LILIANE DA SILVA
NATALIA TOMAZ SALGADO
DAIARA LEAL PEREIRA
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
FERNANDA MAYARA COSTA COELHO
LARISSA DE ASSIS FERREIRA
GALEXA EVELIN COSTA DA SILVA
FABIA JOICE TOMAZ
MAYCON DOMINGUETI CARVALHO
WISLAINE MARIA SANCHES FERREIRA
MAGDA APARECIDA EVANGELHO VITOR
SUELEN CRISTINA SOARES ALVES
ADRIENE DE FATIMA AGUIAR SANTOS
JOSELINA DA SILVA SANTOS
ROSANGELA DE LOURDES FRANCISCO SOUSA
SIMONE DO PRADO DUTRA
LARISSA DOS SANTOS FRANCISCO
FRANCISCA PAULA DE JESUS CARVALHO
SUELI DOS SANTOS BORTOLOSSO
ROSELAINE APARECIDA CASIMIRO
NANDJARA ALVES PEREIRA
MARCIA MARIA ALVES
ANA PAULA DA COSTA SOUZA SILVA
MAURILEIA DAS GRACAS SILVA
LIDRIELE DE PAIVA REIS
CLAUDIA CASTORINO DOS SANTOS
MARCELA CAROLINE DA SILVA
SILVANA DE FATIMA MARTINS
VIVIANE CONDE
GABRIELA CRISTINA LINO RODRIGUES MAXIMO
FERNANDA DE FREITAS
ADRIANA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA
ROZIANE DE FATIMA SILVA PEREIRA
MONALISA CRISTINA VILELA
DANIELA TEREZA CANDIDO DA SILVA
BEATRIZ FERNANDES
VIVIANE CRISTINA GARCIA
ALESSANDRA APARECIDA PIO
KELLER VICENTINI SILVA
ROSA DE FATIMA BALBINO
CRISTINA MABILA TEODORO DA SILVA
ROSANA OLIVEIRA EDUARDO
KATIA ANGELICA DA SILVA DUARTE
ELDA ROSA XIMENES MARCELINO FERNANDES
CRISTINA PEREIRA
RITA DE CASSIA ELPIDIO CRUZ
VANICE DE OLIVEIRA
FABIANA PAULA CANDIDO LEMES ROMUALDO
LEANDRO MACIEL DIVINO
KELI MARIA DA SILVA
RITA DE CASSIA CANDIDA
VALERIA DE CARVALHO
MARIA LUCIA ARANTES REIS
MARIA ANGELITA MENDES PAIVA
TATIANE PICOLI
LENIR ALVES RIBEIRO ASSIS
JESSICA DOMINGOS SEVERINO
WAGNER BENICIO MONTEIRO
FRANCISLAINE NASARETH DA COSTA
ANA CRISTINA ALBINO
WELINGTON RODRIGO JUSTO

CLASS.
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

CANDIDATO(A)
LUANA APARECIDA SILVA
VANESSA SILVA COSTA
LUCIANE APARECIDA SILVA
DIRCELEIA DE OLIVEIRA SOUZA PADUA
DAYSE SANTANA COSTA ARAUJO
SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES
VITA EVANETE DE SOUZA BELO
EDILAINE APARECIDA DOS SANTOS
SABRINA DE PAULA SILVA
RAFAEL GOMES DOMINGUES
IGOR DE OLIVEIRA NATAL
MARLENE DA CONCEICAO COSTA MARQUES
BIANCA NOGUEIRA SILVA
ALESSANDRA MILENE DA SILVA
MIRIAM EUGENIO DA SILVA
CAROLINE CASSIANO AGUIAR
TAYNARA MENDES SILVA
PAULA ADRIANA BAPTISTA AVELINO
JOANA DA SILVA
THAIS BOTELHO CASTELIANO VEIGA
LUCIA HELENA SOARES
GEOVANA NATALI
GABRIELA VITORIA RIBEIRO CAZELATO RODRIGUES
BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA
APARECIDA DE FATIMA FERNANDES BENETOLO
THAMIRES DOS SANTOS
REDSON RUIZ BERNARDES
KEILLA APARECIDA RIBEIRO LUZ
VANESSA PAULINO NERY
ELAINE FATIMA RAMOS PEDERIVA
FERNANDA DE SOUZA PAZ
JAINE APARECIDA AZEVEDO TEODORO
ANGELACECILIA ILIORODRIGUES
ROSANGELA NERIS PEREIRA MOREIRA
JOSIANE APARECIDA GOMES
VERONICA MARTINS
SILVANA SOUTO DE MIRANDA
PATRICIA CARLA DA SILVA
EDELSON MARTINS DOS REIS
BIANCA APARECIDA SOARES TIEMER
ROBERTA DO CARMO REIS
NAIARA EULALIA DE OLIVEIRA
MARIA CLAUDILENE CARIOCA PAIXAO
HELIANE DE CARVALHO PEREIRA
TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARCILENE APARECIDA GINO CRUZ
FLAVIANA ADAO ESTEVAM MENDONCA
DAVI ARAUJO DESIDERIO
TALITA CRISTINA PENHA SOUZA
VILMA MENDONCA DA SILVA LUCIANO
LAYS MORAIS
SIMONE DE SOUZA
ERIKA DA SILVA OZETTO

CLASS.
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
11.1 Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19,
todos os convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
de Convocação;
b) levar a própria caneta esferográfica;
c) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 07 de abril de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação, Interina

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 418/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 417/2022
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 417/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
Varginha, 04 de abril de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 045/2022
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. Luciana Ciacci Zanatelo Batista, para assumir a Gestão Contratual da
Serviço de Compras, em substituição a servidora Sra. Marcilene Diniz, no período de 01/04/2022
a 20/04/2022, referente a gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 01 de abril de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 046/2022
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. Silvana Olímpio Adão, para assumir a Gestão Contratual da Seção de
Laboratório, em substituição a servidora Srta. Juliana Campos Pereira, no período de 25/04/2022
a 12/05/2022, referente a gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 06 de abril de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 047/2022
DESIGNA GESTORES CONTRATUAIS PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93 de 21/06/93, nº 8.883/94 de 08/
06/94 e nº 9.648/98 de 27/05/98,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como responsáveis pela “Gestão Contratual” dos respectivos setores, os
servidores abaixo relacionados:
RESPONSÁVEL
SERVIÇO
Adriana Silva Pires Menten
Seção de Qualidade Hospitalar
Aline de Souza Graciano
Seção de Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica
e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Amanda Bertoli Santos Silva
Serviço de Diagnóstico Imagem e Terapêutica
Brígida de Fátima Batista Gomes
Serviço de Processamento de Roupas
Bruna Naiara da Silva
Seção de Arquivo Médico – SAME
Cláudia Maria Maciel Rosalini Cardoso Serviço de Fisioterapia
Denize Aparecida de Lima Leite
Seção de Enfermagem do Pronto Atendimento
Edimara Hortênsia dos Reis Avelar
Seção de Programa de Atenção Domiciliar e Internação
- PADI
Eliane de Souza Barbosa
Seção de Manutenção
Everton Silva Martins
Seção de Almoxarifado
Rogério Prado de Castro
Diretoria Técnica
Ivan Ribeiro de Carvalho
Seção de Unidade de Terapia Intensiva - UTI
Ivo Fernandes Costa e Jesus
Seção de Captação de Recursos
Juciane Ranieri Rodrigues Gallo
Seção de Medicina e Segurança no Trabalho – SESMT
Juliana Campos Pereira
Seção de Laboratório
Juviane da Silva
Seção de Recepção Principal e Seção de Recepção/
Ortopedia e RX
Laércio Aparecida
Seção de Recepção Pronto Atendimento
Larissa Ongaro Faria
Serviço de Controle de Pessoal
Carla Bianca Pereira de Paiva
Serviço de Desenvolvimento de Pessoal
Luciana Rezende Almeida Oliveira
Divisão Administrativa
Leandra Garcia de Moraes Fonseca
Seção de Centro Cirúrgico
Leandro de Paula Sarto
Seção de Oncologia, Seção de Quimioterapia e Seção
de Tomografia
Marcilene Diniz
Seção de Compras
Ludmila Aparecida Francisco Modesto Seção de Higiene e Limpeza
Lilian Carvalho de Souza
Diretoria
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RESPONSÁVEL
Mateus Henrique de Sousa Ribeiro
Poliana Sousa Crispim
Rafael Ferroni Mendes
Roberval Carvalho Gonçalves
Rosana Esteves de Sousa
Thiago Alfredo Bueno
Thiago Ferreira da Silva

SERVIÇO
Seção de Unidade de Alimentação e Nutrição
Serviço Social
Seção de Tecnologia da Informação - TI
Seção de Contabilidade
Seção de Agência Transfusional
Seção de Radiologia
Seção de Faturamento e Seção de Registro Hospitalar
de Câncer - RHC
Simone Martins dos Santos
Seção de Farmácia Central e Satélites
Walene de Cássia Souza Pereira
Departamento de Enfermagem e Seção de Central de
Material Esterilizado - CME
Walliderlan de Araújo Carvalho
Seção de Radioterapia e Seção de Braquiterapia
Art. 2º Os servidores designados na forma do artigo anterior, deverão desempenhar as atividades de “Gestor Contratual”, conforme as disposições constantes na Portaria nº 041/2009 e
Instrução Normativa nº 001/2009.
Art. 3º Os servidores designados por esta portaria desenvolverão os trabalhos até que editada
norma dispondo em contrário ou estabelecendo substituição.
Art. 4º O exercício das atividades de que trata esta Portaria é considerado como serviço público
relevante, motivo pelo qual os seus executores não perceberão qualquer remuneração
extraordinária pelo desempenho.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 242/2021.
Varginha, 06 de abril de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 048/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 041/2022
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1271/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 041/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 062/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE HEMOTERAPIA E/OU
HEMATOLOGIA, EM REGIME DE PLANTÃO À DISTÂNCIA 24 HORAS, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 25/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 063/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR “TIPO FANCOIL”,
COMPATÍVEL COM A MARCA TRANE, SPLIT SYSTEM MODELO DXPA100 E TRAE 100 COM
2 CIRCUITOS E CARGA NOMINAL DE 10 (TR), 220V 60HZ TRIFÁSICO, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/04/2022, às 08h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2022

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/04/2022, às 08h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 066/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/04/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 06 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 039/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, INCLUINDO O
SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, PINTURA, RECARGA, TROCA DE PEÇAS
DEFEITUOSAS E TESTE HIDROSTÁTICO, EM EXTINTORES E HIDRANTES DA FUNDAÇÃO, em
favor da empresa: RECARREGUE EXTINTORES SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA para
o registro de preços para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
sistemas de combate e prevenção a incêndio, incluindo o serviço de remoção, instalação,
pintura, recarga, troca de peças defeituosas e teste hidrostático, em extintores e hidrantes da
fundação ao valor global de R$ 25.386,00 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais),
sendo: item 01 20 un servico de instalacao de extintores, realizado por tecnico responsavel em
sistema de incendio, estando de acordo com as normas do cbmmg ao valor unitário de R$ 25,00
(vinte e cinco reais); item 02 30 un servico de pintura do cilindro de extintor, conforme nbr
7195:1995 e colocacao do quadro de instrucoes, quando necessario ao valor unitário de R$

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1400
16,00 (dezesseis reaia).; item 03 02 un servico de recarga de extintor abc 12 kg ao valor unitário
de R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais); item 04 08 un servico de recarga de extintor abc 8 kg
ao valor unitário de R$94,00 (noventa e quatro reais); item 05 10 un servico de recarga de
extintor abc 6 kg, com troca do lacre e do selo do inmetro ao valor unitário de R$ 70,00 (setenta
reais); item 06 50 un servico de recarga de extintor ap 10lts ao valor unitário de R$ 34,00 (trinta
e quatro reais); item 07 02 un servico de recarga de extintor bc 2 kg, com troca do lacre e do selo
do inmetro ao valor unitário de R$ 34,00 (trinta e quatro reais); item 08 05 un servico de recarga
de extintor bc 4 kg ao valor unitário de R$36,00 (trinta e seis reais); item 09 40 un servico de
recarga de extintor bc 6 kg ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais); item 10 40 un servico
de recarga de extintor bc 8 kg ao valor unitário de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); item 11 02
un servico de recarga de extintor bc 12 kg, com troca do lacre e do selo do inmetro ao valor
unitário de R$89,00 (oitenta e nove reais).; item 12 20 un servico de recarga extintor co2 4kg ao
valor unitário de R$ 71,00 (setenta e um reais); item 13 30 un servico de recarga de extintor co2
06 kg ao valor unitário de R$95,50 (noventa e cinco reais e cinquenta centavos); item 14 40 un
servico de teste hidrostatico em extintores de incendio, com troca do lacre e do selo do inmetro
ao valor unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais); item 15 50 un anel o’ring ao valor unitário de R$
2,00 (dois reais); item 16 50 un bucha para a manutencao de extintor de incendio ao valor unitário
de R$ 8,00 (oito reais); item 17 10 un difusor para extintor de incendio ao valor unitário de
R$15,00 (quinze reais); item 18 03 un extintor novo abc 8kg ao valor unitário de R$ 300,00
(trezentos reais); item 19 20 un fita adesiva dupla face ao valor unitário de R$ 27,00 (vinte e
sente reais); item 20 70 un lacre de segurança em elástico ao valor unitário de R$ 2,90 (dois reais
e noventa centavos) item 21 20 un mangueira para extintor com carga de po quimico (bc) ou agua
pressurizada (ap). mangueira produzida em pvc preto flexivel; bico difusor em polimero de
engenharia; niple de acoplamento injetado em zamac ao valor unitário de R$ 17,00 (dezessete
reais); item 22 20 un mangueira de co2 ao valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais); item 23 20
un manometro para extintores ao valor unitário de R$ 13,00 (treze reais); item 24 40 un pera para
extintor de incendio ao valor unitário de R$ 2,00 (dois reais); item 25 50 un pino de segurança
para extintor ao valor unitário de R$3,00 (três reais); item 26 05 un placas de sinalizacao de
prevencao e combate a incendio: sinalizacao de proibicao, sinalizacao de alerta, sinalizacao de
orientacao e salvamento, sinalizacao de equipamentos de combate a incendio e alarme e
sinalizacao complementar. as placas de sinalizacao prevencao e combate a incendio de orientacao
e salvamento sao obrigatoriamente confeccionadas em material fotoluminescente. a sinalizacao
de combate a incendio e alarme sao projetadas de acordo com os padroes das nbrs 13434,
13435, 13437 e da it-15 do cbmmg. tamanho padrao ao valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis
reais); item 27 15 un manopla ou punho de protecao das mao ao manusear o extintor co2 no ato
do processo de acionamento do mesmo. material em polipropileno, cor preto ao valor unitário de
R$ 10,00 (dez reais); item 28 04 un puxador em poliamida para porta da caixa do hidrante ao valor
unitário de R$ 26,00 (vinte e seis reais); item 29 40 un suporte de fixação de extintor ao valor
unitário de R$ 9,00 (nove reais); item 30 20 un suporte de chao para extintores de incendio,
fabricado em metal, com suporte tripe - deve comprotar diversos tamanhos e pesos de extintores ao valor unitário de R$ 47,00 (quarenta e sete reais); item 31 10 un tubo sifao em aluminio
para extintores de incendio ao valor unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais); item 32 20 un valvula
m30 para extintor ao valor unitário de R$ 46,00 (quarenta e seis reais); item 33 20 unvalvula para
extintor de incendio co2 ao valor unitário de R$ 88,00 (oitenta e oito reais); item 34 15 un valvula
para extintor de incendio. utilizado em extintor portatil co2 de 2 a 10kg - npt ¾". material: latao
forjado com cabo e gatilho pintado em vermelho ao valor unitário de R$ 132,00 (cento e trinta e
dois reais); item 35 40 un vedaçao borracha p/pino (extintor) ao valor unitário de R$ 3,50 (três
reais e cinquenta centavos) e item 36 02 un vidro para a porta da caixa do hidrante ao valor
unitário de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, seis de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 040/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO
DE QUADRO DE TRANSFERÊNCIA E COMANDO DO GRUPO GERADOR WEG 140 KVA, em
favor das empresas: MANUTESP MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EIRELI para a contratação
de serviços especializados para fornecimento e substituição de quadro de transferência e
comando do grupo gerador weg 140 kva ao valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, seis de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 042/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS,
ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, em favor das empresas: ACACIA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - item 003 - dipirona sódica 500mg, ao preço de R$ 0,1200 (doze
centavos) por cp; item 008 - nalbufina (cloridrato de) 10mg/ml, ao preço de R$ 8,4000 (oito reais
e quarenta centavos) por ap; item 012 - dipirona sodica 500mg/ml solucao oral 10 ml, ao preço de
R$ 1,4400 (hum real e quarenta e quatro centavos) por fr; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA - item 001 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de R$
5,5200 (cinco reais e cinquenta e dois centavos) por ap; MED CENTER COMERCIAL LTDA item 006 - tramadol (cloridrato de) 50mg/ml, ao preço de R$ 1,1400 (hum real e quatorze centavos)
por ap; item 007 - tramadol 100mg/2ml (cloridrato de), ao preço de R$ 1,3200 (hum real e trinta e
dois centavos) por ap; item 011 - clindamicina (fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de R$ 3,6900
(tres reais e sessenta e nove centavos) por ap; item 019 - benzilpenicilina potassica 5.000.000
ui, ao preço de R$ 8,1900 (oito reais e dezenove centavos) por fa; VALE COMERCIAL EIRELI
- item 002 - dipirona sodica 1g/2ml, ao preço de R$ 6,3000 (seis reais e trinta centavos) por ap;
item 004 - cisatracurio (besilato de) 10mg/5ml , ao preço de R$ 24,9000 (vinte e quatro reais e
noventa centavos) por ap; item 014 - acido folinico 15mg, ao preço de R$ 1,7800 (hum real e
setenta e oito centavos) por cp; item 015 - agua destilada 10ml, ao preço de R$ 0,4900 (quarenta
e nove centavos) por ap; item 018 - amiodarona (cloridrato de) 150mg/3ml, ao preço de R$
2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por ap; item 022 - butilbrometo de escopolamina 20mg/ml,
ao preço de R$ 3,0000 (tres reais) por ap; item 025 - carvao ativado po 1mg/kg, ao preço de R$
99,0000 (noventa e nove reais) por kg; item 026 - carvao ativado po 250gr, ao preço de R$
49,0000 (quarenta e nove reais) por pt; item 034 - cloreto de sódio 20% 10ml, ao preço de R$
0,6900 (sessenta e nove centavos) por ap; item 041 - dexametasona (fosfato dissodico de)
2mg/ml, ao preço de R$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por fr; item 046 dimenidrinato + cloridrato de piridoxina 50mg+10mg, ao preço de R$ 0,5100 (cinquenta e um
centavos) por cp; item 047 - dipirona sodica+clor.prometazina+clor.adifenina 500mg+5mg+10mg,
ao preço de R$ 0,3300 (trinta e tres centavos) por cp; item 056 - glicose 25% 10ml, ao preço de
R$ 0,6000 (sessenta centavos) por ap; item 057 - glicose 50% 10ml, ao preço de R$ 0,6300
(sessenta e tres centavos) por ap; item 062 - lidocaina (cloridrato de) 2% com adrenalina
1:1000.000 ou 1:200.000, 1,8ml tubete, ao preço de R$ 2,6500 (dois reais e sessenta e cinco
centavos) por tbt; item 070 - propranolol (cloridrato de) 40mg, ao preço de R$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 073 - retinol+colecalciferol+oxido de zinco+ac.borico
225.000ui+40.500ui+6,75g/45g, ao preço de R$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por tb;
item 074 - solucao de bicarbonato de sodio 8,4% 250ml sistema fechado, ao preço de R$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por fr; item 076 - sulfato de atropina 0,50mg/ml, ao preço de R$ 1,0500
(hum real e cinco centavos) por ap; item 077 - sulfato de magnesio 10% 10ml, ao preço de R$
2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por ap; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
- item 080 - pazopanibe 200mg, ao preço de R$ 61,0700 (sessenta e um reais e sete centavos)
por cp; item 081 - pazopanibe 400mg, ao preço de R$ 122,1900 (cento e vinte e dois reais e
dezenove centavos) por cp; item 082 - sunitinibe 12,5mg, ao preço de R$ 142,7100 (cento e
quarenta e dois reais e setenta e um centavos) por cp; item 083 - sunitinibe 25mg , ao preço de
R$ 285,4300 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e tres centavos) por un; UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 009 - omeprazol sodico 40mg + diluente, ao
preço de R$ 14,0000 (quatorze reais) por fa; item 010 - cetoprofeno 100mg iv, ao preço de R$
3,5900 (tres reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 066 - neostigmina (metilsulfato de)
0,5mg/ml, ao preço de R$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de abril de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 043/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, em favor da empresa: CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 001 - enoxaparina sodica 80mg/0,8ml - seringa com
dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de R$ 43,0000 (quarenta e tres reais) por sg.
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Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de abril de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 044/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, em favor das empresas: INFORMATICA
MARIA FERNANDA LTDA ME - item 005 - tablet - processador: velocidade do processador
2ghz, 1.8ghz ; tipo de processador octa core , tela: tamanho (tela principal) 10.4" ; resolução (tela
principal) 2000 x 1200 (wuxga+) ; tecnologia (tela principal) tft ; profundidade de cor (tela
principal) 16m câmera: câmera traseira - resolução 8.0 mp; câmeras traseiras - foco automático
sim ; câmera frontal - resolução 5.0mp; câmera traseira - flash não; resolução de gravação de
vídeos fhd (1920 x 1080) @30fps, memória: memória ram (gb) 3 gb; memória total interna (gb)*
64 gb; memória disponível (gb) 48 gb ; suporte ao cartão de memória microsd (up to 1tb), rede /
bandas: 2g gsm gsm 850, gsm 900, dcs 1800, pcs1900; 3g umts b1 (2100), b2 (1900), b4 (aws),
b5 (850), b8 (900); 4g fdd lte b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (aws), b5 (850), b7 (2600), b8
(900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b66(aws-3) ; 4g tdd lte b38 (2600), b40
(2300), conectividade: ant+ não; versão de usb usb 2.0; localização gps, glonass, beidou, galileo ; conector de fone de ouvido conexão 3.5mm estéreo (padrão p2); versão de mhl não; wi-fi
802.11 a/b/g/n/ac 2.4g+5ghz, vht80; wi-fi direct sim; versão de bluetooth bluetooth v5.0; nfc não;
perfis de bluetooth a2dp, avrcp, di, hfp, hid, hogp, hsp, map, opp, pan, pbap; pc sync smart
switch (versão para pc), sistema operacional android, sensores: acelerômetro, giroscópio, geo
magnético, sensor de efeito hall, sensor de luz, bateria: capacidade da bateria (mah, typical)
7040; removível não, áudio e vídeo: formato de reprodução de vídeo mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv,
asf, avi, flv, mkv, webm; resolução de reprodução de vídeo fhd (1920 x 1080) @60fps; formato
de reprodução de áudio mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf,
mxmf, imy, rtttl, rtx, ota, serviços e aplicativos: gear support galaxy buds+, galaxy buds, gear
iconx (2018) s-voice não ; mobile tv não., ao preço de R$ 2.000,0000 (dois mil reais) por un; item
006 - computador portátil (notebook) notebook core i5 8gb ram ssd processador: intel core i5 de
11ª geração com no mínimo 2,4ghz, 8mb de cache; memória ram: 8gb ddr4; placa wireless +
bluetooth; placa de rede cabeada gigabit; hd: ssd de no mínimo 256gb; monitor: 15"; bateria de 3
células 42w; windows 10 pro 64bits licenciado; microsoft office licenciado com no mínimo:
word, excel, powerpoint; antivirus com 3 anos de licença podendo ser: mcafee, kaspersky,
norton, avast premium security; modelo de referência vostro 15 3000, ao preço de R$ 4.118,0000
(quatro mil e cento e dezoito reais) por un; K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - item 002 - balança clínica digital portátil com alça, com capacidade de carga de pelo
180 kg. plataforma e tampa da plataforma em chapa de aço carbono 1020 ou material superior;
pintura eletrostática a pó na cor branco; alça resistente em plástico abs injetado na cor preta.
possui bateria interna de 6 volts que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e
fonte carregadora externa; lcd com 6 dígitos, instalado diretamente na plataforma da balança,
pesagem, com travamento do peso na estabilização; zero automático; auto on/off backlight que
se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero; tapete reveste a superfície da
plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários; pés
antiderrapantes em borracha sintética que além de permitir a correção do nivelamento, oferecem
maior aderência ao piso e segurança para as pesagens; célula de carga insensível a momento,
no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, liras ou redução mecânica,
proporcionando alta precisão e velocidade na leitura de peso; possui limitador de sobrecarga
que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais; alimentação: bateria interna de
6 volts; bivolt automático-50/60hz e saída 6v/1,5a; consumo: 0,5 w; aprovada pelo inmetro., ao
preço de R$ 1.099,5000 (hum mil e noventa e nove reais e cinquenta centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de abril de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 045/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
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Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS,
em favor das empresas: GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA para os itens 01
– 05 aspirador cirúrgico ao valor un de R$ 120,00 (cento e vinte reais); 02 – 02 autoclave vertical
ao valor un de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais); 03 - bisturi eletrônico ao valor un de R$
530,00 (quinhentos e trinta reais), 04 – 10 concentrador de oxigênio ao valor un de R$ 300,00
(trezentos reais); 05 – 02 coagulometro ao valor un de R$ 450,00 (qutrocentos e cinquenta
reais); 06 – 01 criostato ao valor un de R$ 400,00 (qutrocentos reais); 07 – 11 desfibrilador ao
valor un de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); 08 – eletrocardiógrafo ao valor un de R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais); 10 - incubadora de indicador biológico ao valor un de R$ 330,00
(trezentos e trinta reais); 12 – 06 microscópio ao valor un de R$ 250,00 (duzentos e cinqueta
reais); 14 – 07 oxímetro ao valor un de R$ 280,00 (duzentos e opitenta reais); 15 – seladora ao
valor un de R$ 100,00 (cem reais); 18 – 07 ventilador não invasivo – bpap ao valor un de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e 19 – 08 ventilador não invasivo – cpap ao valor un de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) e EXATA SERVIÇOS METROLOGICOS LTDA EPP para os
itens: 09 200 esfignômetro (aparelho de pressão) ao valor un de R$ 29,00 (vinte e nove reais);
11 – 02 lavadora ultrassônica ao valor un de R$ 90,00 (noventa reais); 16 – 30 termômetro
corporal laser ao valor un de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e 17 - 03 termômetro infravermelho
(-50°c – 550°c) ao valor un de R$ 24,00 (vinte quatro reais);
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de abrial de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 046/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, em favor das empresas:ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 026 - cisplatina
50mg/50ml, ao preço de r$ 24,8500 (vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) por fa; item
050 - hidrocortisona (succinato sodico de) 100mg, ao preço de r$ 2,2100 (dois reais e vinte e um
centavos) por ap; item 053 - cefepima 1g, ao preço de r$ 11,9500 (onze reais e noventa e cinco
centavos) por fa; BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 023 - ciclofosfamida 1gr
pó entemporaneo injetável, ao preço de r$ 48,5600 (quarenta e oito reais e cinquenta e seis
centavos) por fa; item 032 - fulvestranto 250mg/5ml, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais)
por ap; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 001 - alfentanila
(cloridrato de) 2,5mg/5ml, ao preço de r$ 19,8800 (dezenove reais e oitenta e oito centavos) por
ap; item 002 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 5,4800 (cinco reais e quarenta e oito
centavos) por ap; item 003 - fentanila (citrato de) 100mcg/2ml - embalagem estéril pack, ao preço
de r$ 5,5400 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos) por ap; item 004 - midazolam 15mg/3ml
, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por ap; item 005 - morfina (sulfato de)
0,2mg/ml - esteril pack, ao preço de r$ 5,0900 (cinco reais e nove centavos) por ap; item 007 morfina (sulfato de) 10mg/ml, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por ap;
item 008 - nalbufina (cloridrato de) 10mg/ml, ao preço de r$ 8,2500 (oito reais e vinte e cinco
centavos) por ap; item 009 - remifentanila (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 38,4900 (trinta e
oito reais e quarenta e nove centavos) por fr; item 010 - sevoflurano 250mg / 250 ml, ao preço de
r$ 299,9900 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) por fr; MED CENTER
COMERCIAL LTDA - item 031 - filgrastima 300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$
32,0000 (trinta e dois reais) por fa; item 044 - paclitaxel 300mg/50ml, ao preço de r$ 86,5000
(oitenta e seis reais e cinquenta centavos) por fa; TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA - item 055 - agua destilada 10ml, ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito
centavos) por ap; VALE COMERCIAL EIRELI - item 052 - cefazolina sodica 1g , ao preço de r$
6,0000 (seis reais) por ap; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 025 - ciproterona
(acetato de) 50mg, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por cp; item
027 - dacarbazina 200mg pó liofilizado, ao preço de r$ 30,9500 (trinta reais e noventa e cinco
centavos) por fa; item 033 - gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 131,9700 (cento e trinta e um reais
e noventa e sete centavos) por cp; COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - item 011 - poliestirenossulfonato de calcio envelope com 30 gramas, ao
preço de r$ 21,9400 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos) por env; item 019 - acido
folinico 50mg/5ml, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por fr; item 020 - inibidor de aromatase
1mg (anastrozol), ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por cp; item 022 - bortezomibe 3,5 mg., ao preço de r$ 435,0000 (quatrocentos e trinta e cinco reais) por fa; item 024 capecitabina 500mg, ao preço de r$ 2,4900 (dois reais e quarenta e nove centavos) por cp; item
036 - ifosfamida 1gr frasco/po liofilizado, ao preço de r$ 42,8000 (quarenta e dois reais e oitenta
centavos) por fa; item 038 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de r$ 68,9000 (sessenta
e oito reais e noventa centavos) por fr; item 040 - temozolomida 20 mg, ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por cap; item 045 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais)
por cap; item 061 - anagrelide (cloridrato) 0,5mg, ao preço de r$ 28,5600 (vinte e oito reais e
cinquenta e seis centavos) por cp; INOVAMED HOSPITALAR LTDA - item 054 - ceftriaxona
sodica 1g iv, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por ap; item 058
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- tamoxifeno (citrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por cp; TRES
PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 028 - docetaxel 80mg, ao preço de r$
110,0000 (cento e dez reais) por fa; item 029 - doxorrubicina (clor. de) 50mg iv, ao preço de r$
41,9000 (quarenta e um reais e noventa centavos) por fa; item 037 - inibidor lhrh leuprolida
7,5mg, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por fr; item 043 - irinotecano (clor.
de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 30,8200 (trinta reais e oitenta e dois centavos) por fr; item 048 sugamadex sodico solucao injetavel 100mg/ml - 2 ml , ao preço de r$ 219,0000 (duzentos e
dezenove reais) por ap; SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP - item 035 - hidroxiureia
500mg cp, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por cp; UNIAO
QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA - item 012 - neostigmina (metilsulfato de) 0,5mg/ml,
ao preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por ap; item 013 - omeprazol sodico 40mg +
diluente, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por fa; item 051 - cetoprofeno
100mg iv, ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por fr; VIVA COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 006 - morfina (sulfato de) 2mg/2ml esteril pack,
ao preço de r$ 5,8000 (cinco reais e oitenta centavos) por ap; item 021 - bleomicina (sulfato de)
15mg/ frs diluente 5ml, ao preço de r$ 312,0000 (trezentos e doze reais) por ap; item 030 etoposideo 100mg / 5 ml frs injetavel/pronto p/uso , ao preço de r$ 15,9000 (quinze reais e
noventa centavos) por fa; item 034 - gencitabina (clor. de) antineoplasico 1g, ao preço de r$
72,4800 (setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) por fr; item 039 - enoxaparina sodica
40mg/0,4ml -seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 22,0000 (vinte
e dois reais) por sg; MEDICOM EIRELI - item 017 - tretinoina 10mg, ao preço de r$ 13,6600 (treze
reais e sessenta e seis centavos) por cp.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, seis de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 041/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 041/2022 – PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2022, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ESTABILIZADOR CM PERFECTION SP 20
KVA com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/
98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), primeiro de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 036/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 036/2022 – PREGÃO PRESENCIAL nº 036/2022, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM
CONDICIONADORES DE AR. com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas
Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), quatro de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 037/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 037/2022 – PREGÃO PRESENCIAL nº 037/2022, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, com fulcro no
artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), quatro de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº039/2022 inclusive pautado no parecer jurídico
da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória, nos
termos do Art. 24, Inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto constituise da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, para atender as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 06 de abril de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (LARINGE ELETRÔNICA)
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 118/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2021 (Ata de Registro de Preços:
144/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ATOS MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA item 001 - laringe eletronica - descricao : composto de 1 eletrolaringe, 1
bateria 3.6v (íons de lítio), 1 fonte de alimentação usb, 1cabo usb, 1 adaptador oral e 1 tubo oral,
ao preço de r$ 2.227,1600 (dois mil e duzentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 119/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
119/2021 (Ata de Registro de Preços: 145/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA para o registro de preços para a aquisição
de material médico hospitalar, em caráter de consignação, para uso nos procedimentos cirúrgicos da fundação sendo: Bloco I ao valor global de R$ 118.031,53 (cento e dezoito mil trinta e um
reais e cinquenta e três centavos), Bloco II ao valor global de R$ 86.131,73 (oitenta e seis mil
cento e trinta e um reais e setenta e três centavos), Bloco III ao valor global de R$ 112.369,85
(cento e doze mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), Bloco IV ao valor
global de R$ 42.215,40 (quarenta e dois mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos), Bloco
V ao valor global de R$ 57.072,30 (cinquenta e sete mil setenta e dois reais e trintacentavos) e
Bloco VI ao valor global de R$ 6.147,40 (seis mil cento e quarenta e sete reais e quarenta
centavos).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 120/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2021 (Ata de Registro de Preços: 146/2021,147/2021, 148/
2021 e 149/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 003 - cimento
50kg cpii - e - 32, em conformidade com a nbr 11578, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais)
por sc; item 033 - porcelanato acetinado 52x52 bege claro absorv. agua 0,5% pei 5, ao preço de
r$ 61,5000 (sessenta e um reais e cinquenta centavos) por mt;
2) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 007 - junta espacador 2mm para
revestimento ceramico. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta
centavos) por pct; item 008 - junta espacador 3mm para revestimento ceramico. com 100 unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pct; item 010 - tinta latex
fosco, premium, primeira linha, 18l, sem cheiro, lavavel, cor branco neve, ao preço de r$ 204,0000
(duzentos e quatro reais) por la; item 018 - trincha 1" polegada, cabo madeira, cerdas pelo de
esquilo, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por pç; item 019 - trincha 1/2 ", ao
preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por pç; item 026 - verniz premium 3,6lt cor mogno
fosco, ao preço de r$ 83,5000 (oitenta e tres reais e cinquenta centavos) por la; item 031 - ducha higiênica 1/2 com adaptador para 3/4, com gatilho, mangueira de 1,20mt, completo com
suporte , parafusos e buchas para fixação em metal cromado, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta
e nove reais) por un;
3) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 001 - argamassa acii, para
assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais
e cinquenta centavos) por sc; item 002 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço
de r$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos) por sc; item 004 - cal hidratado com o selo
nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço de r$ 9,8500 (nove reais e oitenta e cinco
centavos) por sc; item 006 - tijolo ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,1700 (hum real e
dezessete centavos) por un; item 009 - rejunte branco - pacote 5 kg, ao preço de r$ 12,5000
(doze reais e cinquenta centavos) por pct; item 012 - desempenadeira de aco lisa, com cabo de
madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por un; item 013
- desempenadeira plástica 30x20, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por
un; item 014 - rolo la, pelo baixo, 9cm antirespingo , ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze
centavos) por un; item 015 - rolo de espuma, 9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico
resistente. 1 linha., ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 016 - espatula
de metal 4" com cabo de madeira, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por
un; item 017 - rolo de23cm pelo baixo com cabo, 1ª linha, anti-respingo, ao preço de r$ 10,1000
(dez reais e dez centavos) por un; item 020 - trincha 2", ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e
quarenta centavos) por pç; item 021 - trincha de 4", ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por un;
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item 022 - solvente base thinner 5 litros, ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por lt;
item 023 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor branco neve, ao preço de r$
72,0000 (setenta e dois reais) por la; item 024 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente,
brilhante, cor platina, ao preço de r$ 83,0000 (oitenta e tres reais) por la; item 025 - tinta acrilica
premium para piso cinza escuro 18 lts, ao preço de r$ 204,8000 (duzentos e quatro reais e
oitenta centavos) por la; item 027 - verniz premium 3,6lt, brilhante, cor mogno, ao preço de r$
78,6500 (setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) por gl; item 028 - revestimento
cerâmico, branco , 1ªlinha, 45x45cm, pei iv, granilhado, bold, ao preço de r$ 24,8000 (vinte e
quatro reais e oitenta centavos) por mt; item 029 - lavatorio com coluna em louca ceramica. cor
branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de r$ 121,0000 (cento e vinte e um reais) por un;
item 030 - parafuso castelo com bucha 10, ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por
un; item 032 - rejunte cinza platina 5 kg, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta
centavos) por sc;
4) CONTRATADA: COMERCIAL MUTUCAO LTDA ME - item 005 - areia media, nao lavada, fina
e coada., ao preço de r$ 129,9800 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) por mt;
item 011 - fundo preparador para metal - cor: cinza - galao de 3,6 lts, ao preço de r$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por gl.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 131/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/
2021 (Ata de Registro de Preços: 153/2021,154/2021, 155/2021,156/2021 e 157/2021), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 007 - cola biológica ou
selante - kit único, polímero esterilizado terminalmente, que contém os componentes necessários
para a preparação e a aplicação de um selante e barreira hidrogel absorvível de polietilenoglicol
(peg) para o local destinado à cirurgia. cada kit de polímero de dose única contém um hidrogel,
componentes selantes e barreira adesao incluindo o aplicador duplo de líquido (ou seja, um
conector-y, três pontas de sprays e uma tampa do êmbolo) e suporte de seringa. os componentes
estão dispostos em uma bandeja moldada de polietileno tereftalato glicol (“petg”), selada com
uma tampa, colocada dentro de um polietileno tereftalato (pet) selado a quente, em bolsa tyvek.
o produto é esterilizado por irradiação de feixe de elétron para uma facilidade de esterilização
empregada. contem 1 kit por caixa., ao preço de r$ 1.193,2300 (hum mil e cento e noventa e tres
reais e vinte e tres centavos) por kit;
2) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA - item 001 - hemostático polímero de celulose oxidado para hemostasia ou hemostática de fibrina, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta
reais) por un; item 002 - hemostático absorvível produzido de um oxydized celulose. ph baixo e
há casos de neurotoxicidade relatada. indicado para controlar o sangramento pós-cirúrgico, ou
em, cirurgia oral e maxilo-facial para controlar o sangramento da artéria intraósseo inferior.
tamanho: 5.1x7.6cm, ao preço de r$ 190,9000 (cento e noventa reais e noventa centavos) por
un; item 003 - compressa / esponja neurocirúrgica esponja hemostática de gelatina liofilizada,
tem ação hemostática, cicatrizante e é completamente absorvível pelo organismo, é atóxico e
apirogênico. apresenta-se pronto para uso. embalado individualmente, estéril. tamanho 1x3
embalada em blister individual, esterilizada por irradiação, sem contra indicações, absorvível,
sem riscos de intolerância caixa c/ 10 unidades. , ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais)
por cx;
3) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA - item 010 - enxerto ósseo 0,50g, ao preço de
r$ 371,0000 (trezentos e setenta e um reais) por un;
4) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 004 - compressa cotonóide pequeno 12x25 embalagem com 10 unidades, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; item 005 - compressa cotonóide médio 25x25
embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; item 006 compressa cotonóide grande 38x38 embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 40,0000
(quarenta reais) por pct;
5) CONTRATADA: SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA ME - item 011 - enxerto ósseo 2 g,
ao preço de r$ 580,0000 (quinhentos e oitenta reais) por un; item 012 - granulos de fosfato de
calcio bifasico - enxerto osseo 1 cc, ao preço de r$ 650,0000 (seiscentos e cinquenta reais) por
un; item 013 - enxerto beta btcp, ao preço de r$ 1.160,0000 (hum mil e cento e sessenta reais)
por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 132/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/2021 (Ata de Registro de Preços: 158/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - item 001 - luva de segurança
confeccionada em latex nitrilico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante
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na palma, faci palmar e ponta dos dedos. cor verde. tamanho p., ao preço de R$ 9,0000 (nove
reais) por pr; item 002 - luva de segurança confeccionada em latex nitrilico, com revestimento
interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, faci palmar e ponta dos dedos. cor verde.
tamanho m., ao preço de R$ 9,0000 (nove reais) por pr; item 003 - luva de segurança confeccionada
em latex nitrilico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, faci
palmar e ponta dos dedos. cor verde. tamanho g., ao preço de R$ 8,6700 (oito reais e sessenta
e sete centavos) por pr; item 004 - luvas de seguranca confeccionada em latex nitrilica, interior
forrado, com palma antideslizante, na cor verde, tamanho extra grande, ao preço de R$ 9,0000
(nove reais) por pr; item 005 - luva de seguranca confeccionada em borracha natural com
superficie externa anti-deslizante, anatomicas, forradas internamente, na cor amarela, tamanho
p., ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por pr; item 006 - luva de seguranca confeccionada em
borracha natural com superficie externa anti-deslizante, anatomicas, forradas internamente, na
cor amarela, tamanho m, ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por pr; item 007 - luva de
seguranca confeccionada em borracha natural com superficie externa anti-deslizante,
anatomicas, forradas internamente, na cor amarela, tamanho g, ao preço de R$ 4,0000 (quatro
reais) por pr; item 008 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x comprimento 45cm),
sem forro, palma antideslizante, cor verde, resistente a produto quimico, resistencia mecanica
a rasgo, perfuração, corte e abrasao - tamanho pequena, ao preço de R$ 38,0000 (trinta e oito
reais) por pr; item 009 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x comprimento 45cm),
palma antideslizante, cor verde, sem forro, resistente a produto quimico, resistencia mecanica a
rasgo, perfuração, corte e abrasao - tamanho medio, ao preço de R$ 38,0000 (trinta e oito reais)
por al; item 010 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x comprimento 45cm),, palma
antideslizante, cor verde, sem forro, resistente a produto quimico, resistencia mecanica a rasgo,
perfuração, corte e abrasao - tamanho grande, ao preço de R$ 38,0000 (trinta e oito reais) por
pr; item 011 - luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestimento em poliuretano na
palma, face palmar e ponta dos dedos, punho tricotado com elástico, dorso descoberto. tamanhos
a definir por ocasiao da compra, ao preço de R$ 5,0000 (cinco reais) por pr; item 013 - luva de
seguranca confeccionada em raspa, reforco externo em raspa entre os dedos polegar e
indicador,reforco interno em raspa na palma , punho no tamanho 20cm., ao preço de R$ 10,0000
(dez reais) por pr; item 014 - avental em pvc, impermeável, com tiras para fixação no pescoço e
cintura, fixadas através de costura reforçada. , ao preço de R$ 9,4000 (nove reais e quarenta
centavos) por un; item 016 - vestimenta de segurança tipo avental, confeccionado em raspa,
tiras de raspa no pescoço e na cintura, presas por meio de fivelas para ajuste., ao preço de R$
21,0000 (vinte e um reais) por un; item 017 - perneira em raspa para proteção de membros
inferiores contra cortes, abrasoes e respingos de soldas, com fechamento em velcro., ao preço
de R$ 19,0000 (dezenove reais) por pr; item 018 - capa de chuva confeccionada em pvc com
forro de poliester, costuras atraves de solda eletronica, com mangas longas, capuz, fechamento
frontal com quatro botoes plasticos de pressao, cor amarela, ao preço de R$ 14,0000 (quatorze
reais) por un; item 019 - bloqueador solar para pele, locao, fator de protecao uva / uvb, fps 30,
industrializado e aprovado pela anvisa. bombonas de 4 lts, ao preço de R$ 238,8500 (duzentos
e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 020 - creme de protecao do grupo 3
(água e óleo resistente - pintura), para as maos, de uso profissional; com bactericidas; testado
dermatologicamente. pote com 200 gramas., ao preço de R$ 8,5000 (oito reais e cinquenta
centavos) por pt; item 021 - fita zebrada com 200 metros, ao preço de R$ 18,0000 (dezoito reais)
por rl; item 022 - botina de seguranca confeccionada em couro hidrofugado, fechamento em
elastico, palmilha resistente a perfuração fixada/costurada, biqueira de composite, solado em pu
bidensidade com sistema de absorção de impacto e antiestatico, cor preta - numeracao a definir
por ocasiao do pedido, ao preço de R$ 120,0000 (cento e vinte reais) por pr; item 023 - botina de
seguranca confeccionada em couro hidrofugado, fechamento em elastico, palmilha resistente a
perfuração fixada/costurada, sem biqueira, solado em pu bidensidade com sistema de absorção
de impacto e antiestatico, cor preta - numeracao a definir por ocasiao do pedido, ao preço de R$
100,0000 (cem reais) por un; item 027 - bota de seguranca em pvc injetado, cano curto (240mm),
forro interno em poliester, solado antiderrapante, na cor branca, numeracao a definir por ocasiao
da compra, ao preço de R$ 50,0000 (cinquenta reais) por pr; item 028 - óculos de sobreposição
ao óculos de grau. óculos de segurança constituído de armação e visor em uma única peça,
confeccionado em policarbonato; dotado de proteção lateral com ventilação; suas hastes são
do tipo espátula, com desenho inovador porcionando maior conforto ao usuário; protegem contra
raios uva e uvb. protege o usuário contra impactos de partículas volantes., ao preço de R$
10,5500 (dez reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 029 - óculos de segurança
constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada
extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, apoio nasal e
proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda
em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na
parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de
duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidade fixadas ao arco por meio de
parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste
anterior que permite o ajuste do tamanho., ao preço de R$ 8,0000 (oito reais) por un; item 034 luva de algodao com pigmento de borracha., ao preço de R$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos)
por pr; item 037 - filtro combinado para poeiras, nevoas e fumos (classe p2) e vapores organicos
e gases acidos - cqb-a., ao preço de R$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item
041 - protetor auricular tipo concha com regulagem, ajustavel a cabeca, ao preço de R$ 20,0000
(vinte reais) por un; item 042 - protetor auricular silicone,tipo plug de insercao composto de 3
falanges, com cordao de algodao, ao preço de R$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por
un.
Varginha, 31 de março de 2022

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 133/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 133/2021 (Ata de Registro de Preços: 159/2021,160/2021, 161/2021,162/
2021 e 163/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 002 - sífilis: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa de anticorpos totais anti-treponema pallidum , ao preço de r$
90,0000 (noventa reais) por un; item 032 - placa de controle de temperatura compatível com o
analisador bioquímico bs200e/ 2200 da marca bioclin, ao preço de r$ 2.520,0000 (dois mil e
quinhentos e vinte reais) por un;
2) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 001 - tubo de plástico
para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x100mm,
estéril, descartável, incolor, volume de 6,0 ml, sem aditivo, com tampa de borracha siliconizada e
capa protetora na cor branca - pct com 100 unidades., ao preço de r$ 59,5000 (cinquenta e nove
reais e cinquenta centavos) por un; item 003 - hbsag: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite b (hbsag), ao preço de r$
50,1500 (cinquenta reais e quinze centavos) por un;
3) CONTRATADA: HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - item 007 - detergente
concentrado composto por tensoativo não iônico, isento de fosfato, não altera ensaios enzimáticos, de uso específico para limpeza de vidrarias laboratoriais, materiais em poliestireno, metais
nobres e outros utensílios sensíveis à alcalinidade, acidez e íons, ao preço de r$ 122,6700
(cento e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) por fr; item 014 - controle de referência
nível i, ii e iii para monitorar a performance dos analisadores de eletrólitros compatível com o
modelo avl 9180 - marca roche - caixa com 03x10x1ml, ao preço de r$ 640,4400 (seiscentos e
quarenta reais e quarenta e quatro centavos) por cx; item 033 - conjunto de tubulação interna
tygon para o equipamento cobas mira plus - roche, sendo 1 (uma) unidade equivalente a 1 (um)
metro, ao preço de r$ 76,6000 (setenta e seis reais e sessenta centavos) por un; item 034 - filtro
lee completo para equipamento cobas mira plus, ao preço de r$ 148,6300 (cento e quarenta e
oito reais e sessenta e tres centavos) por un;
4) CONTRATADA: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP item 005 - suporte para coloracao de laminas (22 no total), com bandeja dupla em chapa de
alumínio e sistema de escoamento do líquido de coloracao, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e
cinquenta reais) por un; item 006 - mini incubadora para monitoramento de indicadores biológicos
no processo de esterilização a vapor, com capacidade para incubação de 06 indicadores biológicos simultaneamente, bivolt, com temperatura de incubação de 55ºc a 60ºc, com tempo de
incubação de 24 horas e compatível com o indicador biológico da marca clean-test., ao preço de
r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro reais) por kit; item 010 - tiras para oxidase c/ 10 tiras, ao
preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por fr; item 015 - lactose monohidratada -uso oral fr c/
500 grs , ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 016 - azul de timol c/ 5grs., ao
preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fr; item 017 - meta bissulfito de sodio p.a. acs frasco
500 gr, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por fr; item 018 - agar bili esculina frasco 500 g., ao
preço de r$ 670,0000 (seiscentos e setenta reais) por fr; item 019 - cloreto de sódio pa acs frasco com 500g, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por fr; item 020 - hidroxido de sodio pa acs
- frasco com 500 gramas, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por fr; item 021 - sacarose pa frasco com 500 gr, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 022 - ureia pa acs frasco de
500 grs, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 025 - balao de vidro borosilicato 3.3,
fundo chato, gargalo longo, com orla, 160mm (altura) x 160mm (diâmetro), volume 250 ml, ao
preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 026 - balao de vidro borosilicato 3.3, fundo
chato, gargalo longo, com orla, 200mm (altura) x 200mm (diâmetro), volume 500 ml, ao preço de
r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item 027 - pipeta de pasteur graduada de 500 em 500
microlitros, transparente, fabricada em polietileno, com parede uniforme e volume de 3 ml embalagem com 500 unidades, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item 028 - proveta
de plástico, autoclavável, com base hexagonal, capacidade para 1000ml e graduação de 10ml,
ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 029 - proveta de plástico, autoclavável,
com base hexagonal, capacidade para 500ml e graduação de 10ml, ao preço de r$ 18,9000
(dezoito reais e noventa centavos) por un; item 030 - proveta de plástico, autoclavável, com
base hexagonal, capacidade para 250ml e graduação de 2ml, ao preço de r$ 12,8000 (doze reais
e oitenta centavos) por un; item 031 - proveta de plástico, autoclavável, com base hexagonal,
capacidade para 100ml e graduação de 1ml, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un;
5) CONTRATADA: SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - item 004 - swab-haste de plastico com stuart- caixa com 100 unidades, ao preço de r$
140,0000 (cento e quarenta reais) por pct; item 008 - plasma controle contendo 03 analitos
incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de
qualidade, compatível com analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível
normal - 100 testes, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por kit; item 009 - plasma
controle contendo 03 analitos incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de
coagulação e controle interno de qualidade, compaível com analisadores automáticos e semiautomáticos de coagulação, nível patológico - 100 testes, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e
quatro reais) por pct; item 011 - pack de reagentes para analisador de eletrólitros compatível com
o modelo avl 9180 - marca roche, ao preço de r$ 131,0000 (cento e trinta e um reais) por un; item
012 - solução de limpeza para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - frasco com 125ml, ao preço de r$ 266,0000 (duzentos e sessenta e seis reais)
por un; item 013 - solução condicionadora de npa (sódio) para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - frasco com 125ml, ao preço de r$ 266,0000 (duzentos
e sessenta e seis reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
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93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
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AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL (N.P.T.) PARA ADMINISTRAÇÃO EM
PACIENTES ADULTOS, ACONDICIONADA EM BOLSA PLÁSTICA (E.V.A.), EM VOLUME E
COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 166/2021 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 165/2021 (Ata de Registro de Preços: 191/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA - item 001 - nutrição parenteral total
(n.p.t.), para administração em pacientes adultos, acondicionada em bolsa plástica (e.v.a.), em
volume e composição de acordo com a prescrição médica, contendo: aminoácidos cristalinos
10%, água destilada, acetato de sódio, sulfato de zinco, glicose hipertônica 50%, lipídeos 20%,
tiamina, gluconato de cálcio 10%, fosfato de potássio, sulfato de magnésio 50%, oligoelementos
e polivitamínicos a + b., ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por ml.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS para suprimento das necessidades
da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 192/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 191/2021 (Ata de Registro de Preços: 202/2021, 203/2021, 204/2021, 205/
2021 e 206/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 007 - engate
flexivel aço inox de 1/2, 40cm, ao preço de r$ 18,5000 (dezoito reais e cinquenta centavos) por
un; item 012 - cabo pp 3 x 2,5 - mm², ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por
mt; item 017 - cabo flexível pp 4x4mm2, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por mt; item 019
- cabo flexível pp 3x1,5mm 2, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por mt; item
031 - disjuntor padrao dim unipolar de 16 a, curva c com capacidade de interrupção de 5 ka, ao
preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 056 - cabo flexivel 70 mm² 450 / 750 v na cor azul
claro, ao preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por mt; item 086 - fita de auto fusao 10m x 19 mm,
ao preço de r$ 19,4000 (dezenove reais e quarenta centavos) por pç; item 120 - barra roscada
de 1/4, 3m por unidade, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item
125 - placa cega para caixa 4x4 branca, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por
un; item 131 - tomada do sistema x 2p +t padrao novo 10a/127v, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais)
por un; item 132 - junta espacador 2mm para revestimento ceramico. pacote com 100 unidades,
ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por pct; item 139 - lampada halogena 50w 12v gy 6,35, ao
preço de r$ 11,9000 (onze reais e noventa centavos) por un; item 164 - lâmpada - led bulbo 20w
6500k e27 bivolt, ao preço de r$ 17,3000 (dezessete reais e trinta centavos) por un; item 174 fio flexivel, 2,5mm², capacidade de 90°, 1kv, verde, ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta
centavos) por un; item 198 - caixa de luz drywall 4x2, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e
cinquenta centavos) por un; item 203 - cimento 50kg cpii - e - 32, em conformidade com a nbr
11578, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por sc; item 204 - tijolo ceramico 10x20x30 cm,
ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 205 - cal hidratado com o selo
nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço de r$ 10,5000 (dez reais e cinquenta
centavos) por sc; item 207 - portal de madeira para porta de 0,80 incluso jogo de alisar de 7cm
, ao preço de r$ 294,0000 (duzentos e noventa e quatro reais) por un; item 209 - jogo de alizar
para porta 1,10 7 cms, ao preço de r$ 112,0000 (cento e doze reais) por pç; item 213 - porta de
madeira imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 155,0000 (cento
e cinquenta e cinco reais) por un; item 217 - espelheira para banheiro 3 portas em aluminio
73cmx45cm, composta por armario de aluminio com a parte de dentro (bojo) em plastico,
cantoneiras de sobrepor nas portas e nas laterais do armario., ao preço de r$ 480,0000
(quatrocentos e oitenta reais) por un; item 220 - pia em granito sintetico (granilite/marmorite)
tamanho 120x54cm branco, ao preço de r$ 124,0000 (cento e vinte e quatro reais) por un; item
221 - pia em granito sintetico (granilite/marmorite) tamanho 150x54cm branco, ao preço de r$
187,0000 (cento e oitenta e sete reais) por un; item 249 - portal de madeira 0,80 x 2,14 larg=15
cm/esp= 5cm, ao preço de r$ 174,0000 (cento e setenta e quatro reais) por pç; item 260 - tampao
de 1/2 cola, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por un; item 265 - joelho solda
(marron) 3/4" - 90 grau, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por pç; item 269 - luva de
cola e rosca azul 1/2 (20mm) , ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 270 - registro
pressao 1/2", com acabamento cromado, ao preço de r$ 35,5000 (trinta e cinco reais e cinquenta
centavos) por un; item 271 - torneira para lavatorio 1/2", metal cromado, ao preço de r$ 28,5000
(vinte e oito reais e cinquenta centavos) por pç; item 272 - tee azul de 1/2, ao preço de r$ 5,9000
(cinco reais e noventa centavos) por un; item 281 - adaptador cola p/ rosca 50mm, ao preço de
r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por pç; item 284 - bucha de redução 3/4 para 1/2 cola
cola, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 285 - argamassa acii, para assentamento de
placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 17,3500 (dezessete reais e trinta e cinco
centavos) por sc;
2) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 045 - fio flexivel, 10mm2,
capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por mt; item 046 - fio flexivel,
10mm², capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por mt; item 047 - fio
flexivel, 16mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 13,0500 (treze reais e cinco
centavos) por mt; item 048 - fio flexivel, 16mm2, capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$
13,0700 (treze reais e sete centavos) por mt; item 053 - cabo flexivel de 35mm2, 450/750v na cor
azul, ao preço de r$ 30,8000 (trinta reais e oitenta centavos) por mt; item 054 - cabo flexivel de
35mm2, 450/750v na cor preta, ao preço de r$ 30,8000 (trinta reais e oitenta centavos) por mt;
item 055 - cabo flexivel de 35mm2, 450/750v na cor verde, ao preço de r$ 30,8000 (trinta reais
e oitenta centavos) por mt; item 099 - jogo chaves allen 25 pecas, ao preço de r$ 36,9000 (trinta
e seis reais e noventa centavos) por un; item 103 - fechadura com tambor primeira linha, em
conformidade com a nbr 14913 para porta interna, ao preço de r$ 42,8000 (quarenta e dois reais
e oitenta centavos) por un; item 118 - desengrimpante e lubrificante em spray, frasco de 300ml,
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ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un; item 123 - placa cega para caixa
2x4 branca, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 129 - receptaculo de porcelana e27
para lâmpada incandescente (bocal), ao preço de r$ 2,8800 (dois reais e oitenta e oito centavos)
por un; item 133 - eletroduto galvanizado 1", barra 3mt, ao preço de r$ 42,8000 (quarenta e dois
reais e oitenta centavos) por pç; item 165 - lâmpada- led bulbo 25w 6500k e27 bivolt, ao preço de
r$ 28,9000 (vinte e oito reais e noventa centavos) por un; item 169 - disjuntor tripolar 250a caixa
moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$ 840,0000 (oitocentos e quarenta reais)
por un; item 177 - broca aço rápido 10,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por un; item 178 - broca aço rápido 4,0 x 110mm engate sds, ao
preço de r$ 5,7800 (cinco reais e setenta e oito centavos) por un; item 179 - broca aço rápido 6,0
x 110mm engate sds , ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por un; item 180 - broca aço rápido 8,0
x 110mm engate sds, ao preço de r$ 11,4000 (onze reais e quarenta centavos) por un; item 181
- broca videa 10,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 184 broca videa 4,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 10,5000 (dez reais e cinquenta centavos)
por un; item 185 - broca videa 6,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 10,9000 (dez reais e
noventa centavos) por un; item 192 - abraçadeira plástica tipo enforca gato (fita hellermann)
100x2,5mm, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 193 - abraçadeira plástica tipo
enforca gato (fita hellermann) 250x4,0mm, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por un;
item 202 - rejunte cinza platina 5 kg, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por sc; item 208 portal de madeira 1,10 x 2,10 larg=15 cm esp=5 cm, ao preço de r$ 348,0000 (trezentos e
quarenta e oito reais) por un; item 210 - portal 70 x 14 x 4cm, ao preço de r$ 280,0000 (duzentos
e oitenta reais) por pç; item 215 - cartela contendo tres unidades de dobradicas com parafuso de
3 1/2 cromada, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por un; item 216 fechadura para banheiro, primeira linha, em conformidade com a nbr 14913, ao preço de r$
33,0000 (trinta e tres reais) por un; item 223 - esquadro profissional metálico 40cm, ao preço de
r$ 27,8800 (vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) por un; item 225 - arrebite pequeno, ao
preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por un; item 226 - arrebite medio, ao preço de r$ 0,1400
(quatorze centavos) por un; item 243 - metalon 20x30 chapa18 - barra com 6m, ao preço de r$
100,0000 (cem reais) por un; item 257 - tubo de pvc, esgoto, 150mm, barra com 6m, ao preço de
r$ 136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 258 - fita adesiva de demarcação zebrada
- 48mm x 14 metros, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por rl; item
275 - valvula de pvc (para lavatorio), ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por pç;
item 277 - vedanel - anel de vedacao para vaso sanitario, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por
un; item 283 - sifao flexivel para lavatorio 1.1/2 polegadas, cromado, com adaptador, ao preço de
r$ 20,0000 (vinte reais) por pç; item 293 - lavatorio com coluna em louca ceramica. cor branco
com valvula, medida: 46x35 , ao preço de r$ 116,6700 (cento e dezesseis reais e sessenta e
sete centavos) por un;
3) CONTRATADA: CASA GRANDE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI - item 119 - escada de fibra
com 07 degraus para eletricista ( de abrir), ao preço de r$ 389,0000 (trezentos e oitenta e nove
reais) por un; item 214 - porta de madeira imbuia ou similar, encabeçada, 1,10x2,10m, ao preço
de r$ 267,2600 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) por un; item 218 - telha
metalica trapezoidal galvalume, chapa 0,43, dimensoes 100 x 370 x 4cm, espessura 0,43 mm, ao
preço de r$ 69,5800 (sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) por un; item 224 massa corrida pva lata, 18 lts, anti mofo, para interior. 1 linha.em conformidade com a nbr 11702,
ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por la; item 244 - metalon 50x30 chapa 18 - barra
com 6m, ao preço de r$ 135,0000 (cento e trinta e cinco reais) por un;
4) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 003 - unidute curvo de 2
polegadas , ao preço de r$ 42,5000 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 008
- luminaria de sobrepor completa( com difusores, com 2 lampadas fluorescentes de 40 w,
reator, pé de galinha, etc) e toda fechada na cor branca, ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco
reais) por un; item 011 - barra trilho dim perfil para fixação de disjuntores th35 3 metros, ao preço
de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 015 - cabo flexivel pp 4x1,5mm 2, ao preço de r$
6,6900 (seis reais e sessenta e nove centavos) por mt; item 016 - cabo flexível pp 4x2,5mm 2, ao
preço de r$ 11,1900 (onze reais e dezenove centavos) por mt; item 020 - chuveiro ducha 5500w
220v, 1 a 40mca, grau proteçao ip24, sistema aterramento, 3 temperaturas, diametro minimo
corpo 120mm. garantia de 1 ano. (padrao qualidade similar a lorenzetti), ao preço de r$ 79,0000
(setenta e nove reais) por un; item 021 - canaleta recorte aberto 2m 30x50, ao preço de r$
43,6000 (quarenta e tres reais e sessenta centavos) por un; item 023 - conectores parafuso
fendido 120mm², ao preço de r$ 49,9000 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por un; item
029 - cotovelo reto para eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 34,5000 (trinta e quatro reais e
cinquenta centavos) por un; item 030 - cotovelo reto para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$
41,9000 (quarenta e um reais e noventa centavos) por un; item 038 - dps 275v 45ka, ao preço de
r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 039 - eletrocalhas lisas galvanizada fechada de
100mmde largura x 50mm de abas, com tampa., ao preço de r$ 74,8000 (setenta e quatro reais
e oitenta centavos) por mt; item 040 - eletrocalha galvanizada lisa fechada de 200x75, com
tampa, ao preço de r$ 74,9000 (setenta e quatro reais e noventa centavos) por mt; item 043 emenda tipo u para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 16,9900 (dezesseis reais e noventa e
nove centavos) por un; item 058 - terminais de comprenssao de 240 mm², ao preço de r$ 37,5000
(trinta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 064 - terminal elétrico tubular ilhos 25,0
mm2, ao preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por un; item 065 - terminal elétrico
tubular ilhos 16,0 mm2, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 066 terminal elétrico tubular ilhos 10,0 mm2, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por
un; item 067 - t vertical descida lateral para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 60,0000
(sessenta reais) por un; item 068 - t vertical descida lateral para eletrocalha 100x50 mm, ao
preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por un; item 069 - t horizontal 90º para eletrocalha
200x75mm, ao preço de r$ 53,0000 (cinquenta e tres reais) por un; item 071 - suspensão vertical
para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 12,9900 (doze reais e noventa e nove centavos)
por un; item 073 - suspensão horizontal para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 21,5000
(vinte e um reais e cinquenta centavos) por un; item 074 - suspensão horizontal para eletrocalha
100x50 mm, ao preço de r$ 16,9900 (dezesseis reais e noventa e nove centavos) por un; item
075 - curva externa vertical para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 46,0000 (quarenta e seis
reais) por un; item 076 - curva interna vertical para eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 24,9000
(vinte e quatro reais e noventa centavos) por un; item 077 - curva inversão para eletrocalha 100
x 50, ao preço de r$ 27,9000 (vinte e sete reais e noventa centavos) por un; item 078 - curva de
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inversao de 90° para eletrocalha de 200x75, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por
un; item 089 - resistência maxi ducha lorenzetti 220v 5500w 055-a, ao preço de r$ 21,8000 (vinte
e um reais e oitenta centavos) por un; item 090 - resistencia p/ ducha fame kibanho/ torneira
5400w 220v, ao preço de r$ 24,4000 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 091
- terminal de compressão reforçado 35,0mm², ao preço de r$ 3,7000 (tres reais e setenta
centavos) por un; item 092 - terminal de compressao 50 mm², ao preço de r$ 6,5900 (seis reais
e cinquenta e nove centavos) por un; item 094 - terminal compressão 70mm2, ao preço de r$
6,7500 (seis reais e setenta e cinco centavos) por un; item 095 - terminal elétrico tubular ilhós
1,5mm2, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 096 - terminal elétrico
tubular ilhós 2,5mm2, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por un; item 097
- terminal elétrico tubular ilhós 6,0mm2, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos)
por un; item 098 - terminal elétrico tubular ilhós 4,0mm2, ao preço de r$ 1,1500 (hum real e quinze
centavos) por un; item 100 - jogo chave canhao, 5 a 11 mm, minimo 7 peças, ao preço de r$
59,9000 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 101 - jogo chave fendas, 5
peças, profissional, ao preço de r$ 29,9000 (vinte e nove reais e noventa centavos) por un; item
102 - jogo chave phillips, 5 pecas, profissional, ao preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e
noventa centavos) por un; item 105 - dr-4505 - fonte de alimentação chaveada - trilho din, ao
preço de r$ 248,0000 (duzentos e quarenta e oito reais) por un; item 106 - pressostato 3 níveis
compativel brastemp bll22 310270, ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por un; item 107
- rele de segurança srb 301mc 24vac/dc compativel com schmersal, ao preço de r$ 690,0000
(seiscentos e noventa reais) por un; item 108 - rele de tempo programavel bwm-hrrp 100 a
240vca/vcc compativel com coel, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un;
item 109 - variador de voltagem (dimer) rotativo para instalação com condulete, 10a, 127v com
placa para condulete, ao preço de r$ 60,0000 (sessenta reais) por un; item 110 - cabo de rede
par trançado, cat5e, 100% cobre, blindado , uso externo caixa c/305 mt, ao preço de r$ 849,0000
(oitocentos e quarenta e nove reais) por cx; item 111 - chave fim de curso com rolete lateral, com
um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, e com uma capacidade de
conduçãode 5a em corrente alternada de 220v, ao preço de r$ 225,0000 (duzentos e vinte e
cinco reais) por un; item 112 - chave fim de curso - pino superior ou microruptor fim de curso,
haste rigida, 6a, 220v, ao preço de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por un; item 113 - chave fim
de curso com abridor e com fechador rolete lateral, ao preço de r$ 125,0000 (cento e vinte e
cinco reais) por un; item 114 - termostato rst-095s-c 20a/250v (cafeteira), similar rainbow, ao
preço de r$ 138,0000 (cento e trinta e oito reais) por un; item 117 - kit brocas aço rápido 2,5mm12mm, mínimo 10 peças , ao preço de r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por un; item 121 - barra
roscada de 3/4, 3m por unidade, ao preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais) por un; item 122
- barra roscada de 7/8, 3m por unidade, ao preço de r$ 60,9000 (sessenta reais e noventa
centavos) por un; item 124 - placa redonda 4x4 cega, na cor branco. de acordo com as normas
da nbr, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por un; item 126 - exaustor tipo
ventokit 100mm 127v, ao preço de r$ 127,9000 (cento e vinte e sete reais e noventa centavos)
por un; item 127 - exaustor tipo ventokit 150mm 127v, ao preço de r$ 147,9000 (cento e quarenta
e sete reais e noventa centavos) por un; item 135 - luva de emenda em aluminio sem rosca de 2
polegadas, ao preço de r$ 24,5000 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 137
- luminária tubular de sobrepor led slim 10w branco frio 30cm, 6500k- (leito), ao preço de r$
59,0000 (cinquenta e nove reais) por un; item 138 - luminária tubular de sobrepor led slim 40w
,120cm , branco frio, 6000-6500 k, bivolt, ao preço de r$ 57,0000 (cinquenta e sete reais) por un;
item 143 - quadro trifásico p/24 disjuntor din barramento 150a embutir, ao preço de r$ 625,0000
(seiscentos e vinte e cinco reais) por un; item 144 - passa fio e cabos alma de aço profissional
50 metros, ao preço de r$ 60,0000 (sessenta reais) por un; item 147 - chave de partida estrela
triângulo 7,5 cv 220v rele 11 a 17 amp padrao weg, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais)
por un; item 148 - chave de partida estrela triângulo 15 cv 220v 5 a 23 amp padrao weg, ao preço
de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 149 - chave de partida estrela triângulo 10 cv etw 220v
rele 11 a 17 amp padrao weg, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 151 contator tripolar 220v 32a +1na +1nf padrao weg, ao preço de r$ 308,0000 (trezentos e oito
reais) por un; item 152 - contator tripolar 220v 40a +1na +1nf padrao weg, ao preço de r$
399,0000 (trezentos e noventa e nove reais) por un; item 154 - contator tripolar 220v 80a +1na
+1nf padrao weg, ao preço de r$ 877,0000 (oitocentos e setenta e sete reais) por al; item 155 bloco de contato auxiliar frontal bfc4 40 4nf- 220v - 10a padrao weg, ao preço de r$ 129,0000
(cento e vinte e nove reais) por un; item 156 - bloco de contato auxiliar frontal bfc4 40 4na - 220v
- 10a padrao weg, ao preço de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por un; item 157 - bloco de
contato auxiliar frontal bfca 22 2na 2nf - 220v - 10a padrao weg, ao preço de r$ 145,0000 (cento
e quarenta e cinco reais) por un; item 158 - bloco de contato auxiliar lateral blrb 11 1na 1nf - 220v
- 10a padrao weg, ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un; item 159 cobogó folha esmaltado na cor branca, 25x25x7,5cm, ao preço de r$ 86,9000 (oitenta e seis
reais e noventa centavos) por un; item 161 - aquecedor de água elétrico, 220v, 5500w, cor
branco, tamanho pequeno, com 03 temperaturas, para pias e lavatórios, com opção liga e
desliga, ao preço de r$ 239,0000 (duzentos e trinta e nove reais) por un; item 162 - chave fim de
curso plástico haste e roldana 250v 10a v 156, ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por
un; item 166 - disjuntor tripolar 1000a caixa moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de
r$ 6.792,0000 (seis mil e setecentos e noventa e dois reais) por un; item 167 - disjuntor tripolar
400a caixa moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$ 1.800,0000 (hum mil e
oitocentos reais) por un; item 168 - disjuntor tripolar 300a caixa moldada, térmico e magnético
220v 50ka, ao preço de r$ 1.998,0000 (hum mil e novecentos e noventa e oito reais) por un; item
171 - disjuntor tripolar 200a caixa moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$
1.080,0000 (hum mil e oitenta reais) por un; item 173 - disjuntor tripolar 150a caixa moldada,
térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$ 640,0000 (seiscentos e quarenta reais) por un;
item 176 - mão francesa simples para eletrocalha 100mm x 50mm, ao preço de r$ 34,6500 (trinta
e quatro reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 191 - chapa ps poliestireno branco 2mt
x 1mt - 2mm, ao preço de r$ 359,0000 (trezentos e cinquenta e nove reais) por un; item 199 aditivo plastificante para massas/argamassas 18lt compatível com quartzolit , ao preço de r$
119,9000 (cento e dezenove reais e noventa centavos) por bd; item 200 - aditivo plastificante
para massas/argamassas 3,6 compatível com quartzolit, ao preço de r$ 54,9000 (cinquenta e
quatro reais e noventa centavos) por un; item 206 - areia media fina, ao preço de r$ 89,9900
(oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) por mt; item 211 - alizar de garapeira, quina

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1400
viva, 10cm para porta de 0,70mt, ao preço de r$ 112,0000 (cento e doze reais) por jg; item 219
- bateria 12v 150 amperes (barco / caminhao), garantia 1 ano , ao preço de r$ 1.190,0000 (hum
mil e cento e noventa reais) por un; item 227 - arrebite grande, ao preço de r$ 0,3000 (trinta
centavos) por un; item 229 - joelho de solda de cobre 1 1/2", ao preço de r$ 69,0000 (sessenta
e nove reais) por un; item 230 - joelho de solda de cobre e rosca 1 1/2", ao preço de r$ 69,0000
(sessenta e nove reais) por un; item 231 - uniao de solda cobre 1", ao preço de r$ 129,0000
(cento e vinte e nove reais) por un; item 232 - barra de cobre 6m 22mm, ao preço de r$ 570,0000
(quinhentos e setenta reais) por un; item 233 - joelho de cobre 22mm, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 234 - adaptador rosca interna de 22mmpara 1", ao preço de r$
49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 235 - pasta para solda de prata, ao preço de r$
15,0000 (quinze reais) por un; item 236 - gas combustivel macarico pequeno, ao preço de r$
85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 238 - estanho puro para soldas, ao preço de r$
98,0000 (noventa e oito reais) por br; item 246 - curva raio longo 90° pvc rigido de 1 polegada com
rosca, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 248 - boia vasao 1/2 dn 40, ao preço de r$
99,9000 (noventa e nove reais e noventa centavos) por un; item 251 - correia para lavadora
extratora modelo 5u 1120, ao preço de r$ 79,7000 (setenta e nove reais e setenta centavos) por
un; item 252 - peso pino para panela de pressão - universal, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta
e nove reais) por un; item 256 - abrigo para extintor 85x40x30- externo- visor vazado para 1
extintor , chapa de aço, cor vermelho, ao preço de r$ 779,0000 (setecentos e setenta e nove
reais) por un; item 282 - tubo p/ligacao agua - vaso cromado metal, ao preço de r$ 29,9000 (vinte
e nove reais e noventa centavos) por un; item 287 - alizar de garapeira, quina viva, 10cm para
porta de 0,80mt, ao preço de r$ 112,0000 (cento e doze reais) por jg; item 288 - alizar de
garapeira, quina viva, 10cm para porta de 0,90mt, ao preço de r$ 112,2500 (cento e doze reais
e vinte e cinco centavos) por jg; item 289 - alizar de garapeira, quina viva, 10cm para porta de
1,10mt, ao preço de r$ 124,0000 (cento e vinte e quatro reais) por jg; item 290 - alizar de
garapeira, quina viva, 10cm para porta de 1,20mt, ao preço de r$ 147,0000 (cento e quarenta e
sete reais) por jg; item 291 - kit varao para cortina,cromado, 2 metros 19mm alumínio,completo (
3 suportes de paredes, 2 ponteiras, parafusos e buchas para fixação), ao preço de r$ 64,5900
(sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) por un;
5) CONTRATADA: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO - item 001 - unidutes lisos de 01
polegada, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por pç; item 004 - rolo de estanho
em fio, 500 gramas,1mm, ao preço de r$ 106,0000 (cento e seis reais) por rl; item 005 - ferro de
solda 40w 127v com suporte ponteira e haste metalicas. cabo plastico, suporte de metal para
descanso. cabo eletrico de pelo menos 1 metro., ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por
un; item 006 - passa fio de 20mm com revestimento interno de alma de aço 20m, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por un; item 009 - lampada tubular led 18 w, 120 cm, branca, fria,
lumens 1800, temperatura de cor:6000k,material:polietireno, voltagem:bivolt, não utiliza reator.
garantia minima de um ano., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por un; item 010 - lampada
tubular led t8, 9w, 60 cm, branca, 6000/6500k, garantia minima de 1 ano, ao preço de r$ 15,0000
(quinze reais) por un; item 013 - cabo flexível pp 3x4mm2, ao preço de r$ 14,9000 (quatorze reais
e noventa centavos) por mt; item 014 - cabo flexível pp 3x6mm2, ao preço de r$ 24,0000 (vinte
e quatro reais) por mt; item 018 - cabo flexível pp 4x6mm2, ao preço de r$ 28,6000 (vinte e oito
reais e sessenta centavos) por mt; item 022 - conectores parafuso fendido 10mm², ao preço de
r$ 9,2000 (nove reais e vinte centavos) por un; item 024 - conectores parafuso fendido 16mm²,
ao preço de r$ 9,9000 (nove reais e noventa centavos) por un; item 025 - conectores de
parafuso fendido para conexao de cabo 25mm², ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un;
item 026 - conector parafuso fendido de 35mm² reforcado, ao preço de r$ 17,0000 (dezessete
reais) por un; item 027 - conectores parafuso fendido 50mm², ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um
reais) por un; item 028 - conectores parafuso fendido 70mm², ao preço de r$ 26,5000 (vinte e
seis reais e cinquenta centavos) por un; item 032 - disjuntor tripolar termomagnetico - norma din
(curva c), 120 a - 10 ka, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por un; item 033 disjuntor dintripolar 80 a, ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un; item
034 - disjuntor tripolar de 60a padrão din, curva c, com capacidade de interrupção de 5ka, ao
preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 035 - disjuntor bipolar de 32a padrao dim curva
c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 34,5000 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) por un; item 036 - disjuntor bipolar de 20a padrao dim curva c com capacidade
simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un; item 037 - disjuntor
bipolar 16a, padrão dim, curva c, com capacidade de interrupção de 5ka, ao preço de r$ 34,5000
(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 041 - eletroduto corrugado de 1", ao
preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por mt; item 042 - eletroduto corrugado de
3/4 ", ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por mt; item 044 - emenda tipo u para
eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item 049
- fio flexível, 1,5mm2, capacidade de 90°, 450/750v,azul, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por mt;
item 050 - fio flexível, 1,5mm2, capacidade de 90°, 450/750v,amarelo, ao preço de r$ 1,0000 (hum
real) por mt; item 051 - fio flexivel, 1,5 mm2, capacidade de 90°, 450/750v,preto, ao preço de r$
1,0000 (hum real) por mt; item 052 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v, azul, ao
preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por mt; item 057 - fio flexivel, 2,5mm2,
capacidade 90o, 450/750v,branco, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por mt;
item 059 - terminal de compressão reforçado 25 mm² - galvanizado sem acabamento plástico, ao
preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 060 - terminal de compressao
16mm², ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 061 - terminais
reforcados de pressao para cabo 120mm2, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por un; item 062 - terminal de compressao reforçado 10 mm² - galvanizado sem
acabamento plástico, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 063 - terminal elétrico tubular
ilhos 50,0 mm2, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por un; item 070 - t horizontal
90º para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por un; item 072 suspensão vertical para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item
079 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v, preto, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e
quarenta centavos) por mt; item 080 - fio flexivel, 4mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao
preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por mt; item 081 - fio flexivel, 4mm2, capacidade
90o, 450/750v, preto, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por mt; item 082 - fio
flexivel, 4mm2, capacidade 90o, 450/750v,vermelho, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta
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centavos) por mt; item 083 - fio flexivel, 6mm², capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$
3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por mt; item 084 - fio flexivel, 6mm², capacidade 90°, 450/
750v, preto, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por mt; item 085 - fio flexivel
6mm², 450/750v, 90°, na cor verde, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por mt;
item 087 - fita isolante na cor preta (cada rolo com 20mts) 19mm, ao preço de r$ 4,3000 (quatro
reais e trinta centavos) por rl; item 088 - isolador espaçador epoxi 30x60x1/4 barramento, ao
preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por un; item 093 - terminal de comprensao reforçado 6
mm², ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por pç; item 104 - desentupidor de
vaso sanitario, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por pç; item 115 - refletor holofote de led de
200w de potência, ao preço de r$ 165,0000 (cento e sessenta e cinco reais) por un; item 116 kit ponta de prova para multímetro, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 130 - caixa
de luz 2x4 de embutir de pvc, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por un; item 134
- uniduti liso de 1", ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 136 conector sindal de porcelana de 6mm, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 140 - bucha adaptador para codulete múltiplo 1 , ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais)
por un; item 141 - arruela adaptador para codulete múltiplo 1 , ao preço de r$ 2,0000 (dois reais)
por un; item 142 - conector/ adaptador para codulete múltiplo 1 , ao preço de r$ 4,0000 (quatro
reais) por un; item 145 - par soquetes antivibratório t8 lampada led luminária com parafuso
padrao lumibras, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 146 lâmpada led bulbo dimerizável 9w 760lm bivolt luz branca e27, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais)
por un; item 150 - contator tripolar 220v 25a +1na +1nf padrao weg, ao preço de r$ 223,0000
(duzentos e vinte e tres reais) por un; item 153 - contator tripolar 220v 50a +1na +1nf padrao
weg, ao preço de r$ 487,0000 (quatrocentos e oitenta e sete reais) por un; item 160 - fechadura
elétrica 110v abertura reversível abre para dentro e para fora (tamanho grande) + botoeira
simples - bt-s de contato seco (n.a./n.f) compativel com agl , ao preço de r$ 189,0000 (cento e
oitenta e nove reais) por un; item 163 - lâmpada - led bulbo 15w 6500k a60 e27 bivolt, ao preço
de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 170 - disjuntor tripolar 225a caixa
moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$ 1.295,0000 (hum mil e duzentos e
noventa e cinco reais) por un; item 172 - disjuntor tripolar 175a caixa moldada, térmico e magnético 220v 50ka, ao preço de r$ 1.000,0000 (hum mil reais) por un; item 175 - mao francesa dupla
para eletrocalha 100mm x 50mm, ao preço de r$ 52,7500 (cinquenta e dois reais e setenta e
cinco centavos) por un; item 182 - broca videa 10,0 x 160mm engate sds, ao preço de r$ 16,0000
(dezesseis reais) por un; item 183 - broca videa 12,0 x 160mm engate sds, ao preço de r$
19,0000 (dezenove reais) por un; item 186 - broca videa 6,0 x 160mm engate sds, ao preço de
r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 187 - broca videa 8,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$
11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 188 - broca videa 8,0 x 160mm engate
sds, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por un; item 189 - placa 1 posto 4x2 padrao
tramontina liz branca, ao preço de r$ 6,4900 (seis reais e quarenta e nove centavos) por un; item
190 - placa 2 postos afastados 4x2 padrao tramontina liz branca, ao preço de r$ 6,9900 (seis
reais e noventa e nove centavos) por un; item 194 - abraçadeira plástica tipo enforca gato (fita
hellermann) 380x4,8mm, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito centavos) por un; item 195 - broca
videa 16x400mm engate sds, ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos)
por un; item 196 - broca videa 18x400mm engate sds, ao preço de r$ 81,0000 (oitenta e um reais)
por un; item 197 - broca videa 12x400mm engate sds , ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco
reais) por un; item 201 - acessório cotovelo 90 g externo 20x12 mm canaleta sistema x padrao
tramontina, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 222 esquadro profissional metálico 20cm, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por un; item 237 vareta de solda em cobre 1/16 (1,59 mm), ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta
centavos) por un; item 239 - disco de corte 4 1/2 x 1/8 x 5/8, ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e
noventa e cinco centavos) por un; item 240 - eletrodo inox 2,5, ao preço de r$ 109,0000 (cento
e nove reais) por pç; item 245 - tomada dupla de saida de oxigenio medicinal com registro na
anvisa - identificacao na cor verde para rede de oxigenio - corpo em aluminio natural, dois niple
em metal cromado padrao da abnt, pino de impacto que impede a saida de fluxo, porca borboleta
anatomica para adptacao a rede de gas- conexao padrao abnt nbr 11906., ao preço de r$
120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 247 - elemento filtrante ef 230 , ao preço de r$ 75,0000
(setenta e cinco reais) por un; item 250 - mangueira para compressor de pintura de 3mm com 5
metros de comprimento e conexões inclusas, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta
reais) por un; item 253 - isolante esponjoso para ar condicionado 1/2 , barra com 2mt, ao preço
de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por un; item 254 - isolante esponjoso para ar condicionado 1/4
, barra com 2mt, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 255 - fita em pvc para
refrigeração 10mm x10mt, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 259 - napa com
1,40 de largura, cor azul royal, ao preço de r$ 30,5500 (trinta reais e cinquenta e cinco centavos)
por mt; item 261 - tampao de 3/4 cola, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un; item 262
- tampao (pvc/rosca) 1/2", ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por pç; item 263 tampao 3/4 rosca , ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por pç; item 264 - joelho 90° pvc soldavel
agua 20mm. , ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 266 - tee 1/2 cola , ao preço
de r$ 0,7000 (setenta centavos) por un; item 267 - tee 3/4 cola, ao preço de r$ 0,7500 (setenta
e cinco centavos) por un; item 268 - luva de cola 20 mm, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta
centavos) por un; item 273 - joelho esgoto pvc 50mm 90 grau, ao preço de r$ 1,9000 (hum real
e noventa centavos) por pç; item 274 - caixa sinfonada 100 x100 x 50 junta elastica, ao preço de
r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por pç; item 276 - veda rosca 50mts x 18 mm, ao
preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 278 - cano pvc 1/2 cola, ao
preço de r$ 16,3000 (dezesseis reais e trinta centavos) por un; item 279 - cano pvc 3/4 cola, ao
preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por un; item 280 - adaptador de 1/2 cola,
ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 286 - jogo de formão profissional, com
4 peças , aço cromo vanádio inoxidável, (1/4,1/2,3/4 e 1") compatível com mtx, ao preço de r$
147,5000 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 292 - bacia (vaso)
sanitario com caixa acoplada na cor branco com assento em polipropileno, na cor branca, no
mesmo modelo da bacia sanitaria, ao preço de r$ 280,0000 (duzentos e oitenta reais) por pç.
Varginha, 31 de janeiro de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR EM ADULTOS COM
COMODATO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) APARELHOS para suprimento das necessidades
da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 201/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 200/2021 (Ata de Registro de Preços: 215/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI item 001 - tira reagente
para determinação de glicemia que aceite amostra capilar, não podem apresentar variação
glicêmica maior do que 15%. ampla faixa de leitura (10 a 600mg/dl), reação química desidrogenase que quantifica a glicose sanguínea, não reagente com a oxigenoterapia, princípio de medição por fotometria ou amperometria, tamanho máximo da amostra de 02 microlitros, tempo de
leitura de até 20 segundos, calibração automática (auto codificado), apresentação em frasco
com 50 unidades, bateria 3v (cr 2032). possuir iso 15.197/2013 e solução controle em dois
níveis. , ao preço de r$ 0,5100 (cinquenta e um centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES VOCAIS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 202/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/2021 (Ata de Registro de Preços: 210/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: ATOS MEDICAL BR C D PR ME HOSP LTDA - item 001 - protese fonatoria e
conjunto de punçao, composto de 01 protetor de faringe feito de termoplastico transparente, 01
agulha de punçao feita de aço inoxidavel cirurgico, 01 fio-guia feito de plástico fluorado precolorido e 01 dilatador de punçao com protese fonatoria pre-posicioanda, sendo o dilatador feito
de plastico com um equipamento fixador feito tambem de plastico de cor azul e a protese
fonatoria feita de silicone de abertura unidirecional no tamanho 22,5 fr x 8 mm., ao preço de r$
2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por un;
item 002 - protese fonatoria e conjunto de punçao composto de 01 protetor de faringe feito de
termoplastico transparente, 01 agulha de punçao feita de aço inoxidavel cirurgico, 01 fio-guia
feito de plástico fluorado pre-colorido e 01 dilatador de punçao com protese fonatoria preposicioanda, sendo o dilatador feito de plastico com um equipamento fixador feito tambem de
plastico de cor azul e a protese fonatoria feita de silicone de abertura unidirecional no tamanho
22,5 fr x 10 mm., ao preço de r$ 2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) por un; item 003 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco
com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico,
esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo
deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese
fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao pre-existente, tamanho
22,5 fr x 4 mm., ao preço de r$ 2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) por un; item 004 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco
com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico,
esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo
deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese
fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao pre-existente, tamanho
22,5 fr x 6 mm., ao preço de r$ 2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos) por un; item 005 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese
fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco com
valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril,
mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve
ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria
e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao pre-existente, tamanho 22,5 fr x 8
mm., ao preço de r$ 2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos) por un; item 006 - protese fonatoria smartinserter, conjunto composto de 01 protese
fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco com
valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo smartinserter de
uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril.
o dispositivo smartinserter e composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e
seguram a protese fonatoria e permite que a protese fonatoria seja implantada na punçao preexistente, tamanho 22,5 fr x 10 mm., ao preço de r$ 2.244,7500 (dois mil e duzentos e quarenta
e quatro reais e setenta e cinco centavos) por un; item 007 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 4
mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 008 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
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escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 6
mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 009 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 8
mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 010 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 10
mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 011 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x
12,5 mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 012 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5
fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de
silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01
escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser
composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e
permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 15
mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.357,5000 (dois mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 203/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 202/2021 (Ata de Registro de Preços: 212/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: DMAV - SUPORTE MEDICO LTDA -EPP item 001 - equipo para monitoramento da pressao intra-arterial descartavel , ao preço de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais)
por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PESCADOS E EMBUTIDOS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.
206/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 205/2021 (Ata de Registro de Preços: 213/2021 e
214/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CASA DE CARNE CARDOSO LTDA - item 002 - carne suina costelinha
cortada em pedacos e aparada, em pecas, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por kg; item 003 - linguica tipo paio,
embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de forma a
garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do produto,
contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio da
agricultura/sif, ao preço de r$ 25,9000 (vinte e cinco reais e noventa centavos) por kg; item 010
- carne bovina de primeira coxao mole em peca, moida , cubo e iscas, ao preço de r$ 44,4000
(quarenta e quatro reais e quarenta centavos) por kg; item 011 - carne bovina de primeira
(lagarto) em pecas, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por kg; item 012 - carne bovina
de 2ª (musculo) sem osso, em pecas, cubo e moida, ao preço de r$ 33,5000 (trinta e tres reais
e cinquenta centavos) por kg; item 013 - carne bovina de primeira patinho, cortada em bifes
finos de 130 gramas e amaciados ou em pecas, ao preço de r$ 42,5000 (quarenta e dois reais
e cinquenta centavos) por kg; item 014 - carne bovina peixinho em bifes finos de 130 grs
amaciados, em peça ou moído, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por kg; item 015 carne bovina tipo coxao duro (cha de dentro), em cubos ou iscas, ao preço de r$ 38,9000 (trinta
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e oito reais e noventa centavos) por kg; item 016 - file de tilapia sem pele e sem espinho
congelado. embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de
forma a garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do
produto, contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio
da agricultura/sif, ao preço de r$ 45,9000 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) por kg;
item 017 - peixe cacao em postas, congelado, com espessura de aproximadamente 2 cm, sem
pele, embalado em saco transparente, atoxico, hermeticamente fechado, com registro s.i.f. /
dispoa, embalagem original do fabricante, com data de fabricacao, validade e lote, pacote com no
maximo 5 kg, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por kg; item 018 - figado bovino, cortado
em bifes finos de 130gramas ou moido, ao preço de r$ 21,9000 (vinte e um reais e noventa
centavos) por kg; item 019 - cupim - carne bovina, tipo cupim, em peca., ao preço de r$ 35,9000
(trinta e cinco reais e noventa centavos) por kg;
2) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - carne suina
(bisteca) em bifes finos, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por kg; item
004 - linguica calabresa, embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente
fechados de forma a garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de
validade do produto, contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro
no ministerio da agricultura/sif, ao preço de r$ 22,2500 (vinte e dois reais e vinte e cinco
centavos) por kg; item 005 - carne suina (lombo) em peças, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres
reais) por kg; item 006 - bacon fatiados em fatias finas ou em pecas, ao preço de r$ 32,5000
(trinta e dois reais e cinquenta centavos) por kg; item 007 - carne suina pernil sem osso, em
pecas , ao preço de r$ 21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos) por kg; item 008 - coxa
e contra coxa de frango com osso congelado, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao
preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por kg; item 009 - file de peito de frango sem pele e sem
osso, ao preço de r$ 21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos) por kg.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 217/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 215/2021 (Ata de Registro de Preços: 230/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED ESP LTDA item 001 - azul patente
2,5% 50mg/2ml, ao preço de r$ 19,0700 (dezenove reais e sete centavos) por ap; item 002 - azul
de metileno 1% 10 mg / ml ampola de vidro incolor 5 ml, ao preço de r$ 8,1100 (oito reais e onze
centavos) por ap.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 218/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 216/2021 (Ata de Registro de Preços: 260/2021 261/2021, 262/
2021, 263/2021, 264/2021 e 265/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA item 004 cera liquida antiderrapante incolor, inodora, s/ carnauba, a base de agua, nao inflamavel, p/
pisos paviflex, a base de polimeros acrilicos, auto brilhante, metalizada, c/ registro no ms., ao
preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por lt; item 010 - detergente liquido neutro, nao ionico,
concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial, embalagem de
05 (cinco) litro., ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por gl; item 017 - pa para lixo
coletora, com tampa , produzida em plástico polipropileno de alta resistencia e cabo de aluminio
com altura ergonomica. especificações ( podendo variar em mais ou menos 10%): comprimento
30 cm, largura 30cm, altura da pá 15 cm, altura do cabo 70 cm, peso 900 gramas , ao preço de
r$ 84,0000 (oitenta e quatro reais) por un; item 023 - refil para mop po composto por fios 100%
acrilicos, lavaveis; parte superior confeccionada com tecido sintetico lavavel, sistema de
fechamento por laços, resistente ao encolhimento. medidas: 60cm (comprimento), 0,290kg (peso), cor azul. compativel com o mop po profi da marca bralimpia., ao preço de r$ 48,0000
(quarenta e oito reais) por un; item 025 - rodo de plastico, 45cm, com duas laminas de borracha
com cabo de aluminio rosquiável, altura 1,40m. profissional, ao preço de r$ 61,0000 (sessenta e
um reais) por pç; item 026 - rodo industrial para piso 70 cm (podendo variar em mais ou menos
10%), de plsstico polipropileno, reforcado, com borracha dupla, com cabo rosqueavel de aluminio
com 1,40 m de altura., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un;
2) CONTRATADA: KLIN SHOP LTDA - item 006 - detergente alcalino clorado em gel para
desengorduramento (desengraxe) de superfícies e equipamentos em aco inox. com registro m/
a e notificado na anvisa., ao preço de r$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por lt; item
008 - detergente de pre lavagem - detergente pronto uso para pré-lavagem que previne a
aderência de matéria orgânica na superfície interna e externa dos materiais médicos hospitalares.
possui formulação com ph neutro e de baixa espuma. embalagem com borrifador (spray), ao
preço de r$ 82,0000 (oitenta e dois reais) por fr; item 009 - detergente liquido neutro, nao ionico,
concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial, embalagem de
01 (um) litro., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por lt; item 024 - removedor de oxidacao
para instrumental cirurgico. remove ferrugem, crostas, manchas e oxidacao de instrumental

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 07 DE

ANO XXI - nº 1400

ABRIL DE 2022

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

44

cirurgico em aco inox, solucao acida revitalizadora, destrava articulacoes, renova o brilho e
aumenta a vida util. , ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro reais) por lt;
3) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - balde 15
litros, com alca, na cor azul, 33cm de comprimento, 27 cm de altura, 30cm de largura, para
limpeza em geral, produzido em polipropileno resistente e de fácil higienizacao, ao preço de r$
15,0000 (quinze reais) por un; item 002 - balde 15 litros, com alca, na cor vermelha, 33cm de
comprimento, 27 cm de altura, 30cm de largura, para limpeza em geral, produzido em polipropileno
resistente e de fácil higienizacao, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 011 - escova
para unha, plastica com cerdas macias em nylon, tamanho 8,5 x 2,8 x 4,0cm., ao preço de r$
4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por pç;
4) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 022 - papel higienico 30
metros, fibra de celulose virgem, branco, simples, picotado, 10 cm de largura, ao preço de r$
0,9400 (noventa e quatro centavos) por rl;
5) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 005 - desincrustante de gordura carbonizada de panela, fogão e chapa - com registro m/a e notificado na anvisa, ao preço de r$ 16,3900
(dezesseis reais e trinta e nove centavos) por lt; item 007 - detergente removedor de ceras
acrilicas e impermeabilizantes a base de agua, indicado para uso em pisos e superficies lavaveis,
galao com 5 litros, embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no
m.s., ao preço de r$ 19,1500 (dezenove reais e quinze centavos) por lt; item 018 - pano de chao
80x56 (saco de algodao cru), ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item
027 - sabao neutro para uso hospitalar. solucao biodegradavel e concentrada de tensoztivos
anionicos e nao anionicos especialmente formulados para limpeza de sujidades orgânicas de
vidrarias laboratoriais, instrumentais cirurgicos e outros utensilios sensiveis a alcalinidade e
acidez. embalagem com dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 9,9000
(nove reais e noventa centavos) por lt; item 028 - sabonete liquido neutro, pronto para uso,
almotolia 100ml, ao preço de r$ 2,8300 (dois reais e oitenta e tres centavos) por al; item 029 sabonete liquido neutro, pronto para uso, sem aroma, incolor, com glicerina, embalagem com
dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 10,4700 (dez reais e quarenta
e sete centavos) por lt; item 030 - sanitizante em po clorado para lavagem de verduras e frutas
- pote com 01 kilo ou caixa com saches de uso individual com o peso total da caixa equivalente
a quantidade solicitada, embalagem com dados de identificacao, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 26,7700 (vinte e seis reais e setenta e sete centavos) por pt; item 032 - suporte para
fibras abrasiva de limpeza, indicado para limpeza de pisos e paredes, com juntas articuladas,
fabricado em plastico resistente, com encaixe estilo "pressao", ao preço de r$ 19,6900 (dezenove
reais e sessenta e nove centavos) por un; item 033 - vassoura de piaçava com cerdas e cabo
de plastico, ao preço de r$ 13,9500 (treze reais e noventa e cinco centavos) por un; item 034 vassoura de piaçava com cerdas de piaçava e cabo de madeira, ao preço de r$ 12,9000 (doze
reais e noventa centavos) por uni;
6) CONTRATADA: OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 003 - cabo em alumínio sem rosca, medidas
aproximadas: 24mm (diâmetro), 1,40m (comprimento), 0,390kg (peso), cor fosca., ao preço de
r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 012 - esponja de fibras abrasivas para limpeza de uso
geral, na cor verde, 26 x 10cm, ao preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos)
por un; item 013 - esponja de fibras abrasivas p/ limpeza pesada , na cor verde, 26x10 cm, ao
preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por un; item 014 - esponja de fibras para
limpeza leve de superficies, macia, branca, 26x10 cm, ao preço de r$ 1,6500 (hum real e
sessenta e cinco centavos) por un; item 015 - fibraco para limpeza ultra pesada 12x9 cm., ao
preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 016 - flanela para limpeza (branca), ao preço de r$
1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 019 - pano multiuso, rolo com 300 metros,
descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor:
verde, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 020 - pano multiuso, rolo com
300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de
largura, cor: azul, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 021 - pano multiuso,
rolo com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x
50 cm de largura, cor: laranja, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 035 vassoura para lavagem de vaso sanitario, com cerdas e cabo de plastico., ao preço de r$ 5,5000
(cinco reais e cinquenta centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022

procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 25,1400 (vinte e cinco reais e quatorze
centavos) por lt; item 025 - vaselina liquida oleaginoso, limpido, incolor nao fluorescente, inodoro
quando frio, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.
almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço de r$ 4,6900 (quatro reais e sessenta e nove
centavos) por al;
2) CONTRATADA: KLIN SHOP LTDA - item 004 - alcool etilico antisseptico 70% - almotolia 50ml,
ao preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco centavos) por al; item 017 - hipoclorito de
sodio liquido 2,5%, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da
pele e nem exala vapores toxicos, utilizado no processamento de materiais biologicos - embalagem com dados do fabricante, validade com registro no m.s., ao preço de r$ 11,2000 (onze reais
e vinte centavos) por lt;
3) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 001 - acido peracetico 0,2%, pronto
para uso e estabilizado, para desinfecção de alto nivel, com estabilidade de 30 dias, sem efeito
residual para enxague. baixa toxicidade. registro no m.s. + inibidor de corrosao + fita para
determinação de concentração de ácido peracético; para uso em um unico ponto; 01 fita por dia
(30/31 fitas/mês)., ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por lt; item 006 - alcool
etilico hidratado 99,7%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade,
registro no m.s., ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais e noventa centavos) por lt; item 014 solucao a base de glutaraldeido a 2%, indicado para desinfecção de alto nível de equipamentos
e dispositivos medicos-cirurgicos, endoscopios e materiais termo sensiveis. pronto para uso
com ph neutro, baico odor, com tempo de imersao ate 30 minutos. galao de 5 litros. produto pronto
para uso profissional não sendo necessario diluir. validade 14, 28 ou 30 dias. acompanhado de
tira para verificacao da atividade do produto. possuir laudo de comprovação de eficacia frente
à mycobacterium massiliense de acordo com a resolucao-rdc n. 31, de 04 de julho de 2011. com
registro na anvisa., ao preço de r$ 115,1000 (cento e quinze reais e dez centavos) por lt;
4) CONTRATADA: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 003 - alcool
etilico antisseptico 70% - almotolia 250ml, ao preço de r$ 4,5800 (quatro reais e cinquenta e oito
centavos) por al; item 011 - solucao tensoativa de digluconato de clorexidina 4%, degermante,
que atua na permeabilidade da parede celular bacteriana, influenciando em grupos enzimaticos
intracelulares causando a destruicao dos microorganismos, com registro no m.s, almotolia pronta
para uso - 100ml, ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por al; item 013
- glicerina bi destilada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em
suspensao,isento de odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$
37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por fr; item 020 - solucao aquosa de clorexidine
0,2% - 100ml almotolia plastica descartavel lacrada, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por al;
5) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 012 - detergente enzimatico formulado a
base de enzimas, lipase, protease, amilase e carbohidrase. nao deixa residuos apos o enxague,
ph neutro, nao espumante e nao corrosivo, atoxico, 100% biodegradavel, nao corrosiva, nao
irritante, nao espumante, nao afetar metais, plasticos, borrachas ou tubos corrugados, o detergente enzimatico deve remover totalmente qualquer concentracao de gordura, evitando porem,
que particulas de gordura, comprometam a solucao diluida, e a mesma tenha que ser desprezada,
ph neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia com registro no m.s., ao preço
de r$ 21,64 (vinte e um reais e sesenta e quatro centavos) por lt; item 016 - hipoclorito de sodio
liquido 1%, pronto para uso, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao
da pele e nem exala vapores toxicos, utilizado na desinfeccao de artigos, acessorios, pisos embalagem de 1 lt, com dados do fabricante, validade e com registro no m.s., ao preço de r$
2,9000 (dois reais e noventa centavos) por lt;
6) CONTRATADA: OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 005 - alcool etilico hidratado 70%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 6,7500 (seis reais e setenta e cinco centavos) por lt.
Varginha, 31 de março de 2022

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO COM COMODATO DE INCUBADORA E NOBREAK
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 220/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 218/2021 (Ata de Registro de Preços:
247/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SISPACK MEDICAL LTDA item 001 - indicador biologico para monitorar
ciclos de esterelizacao a vapor , frasco plastico contendo ampola de plastico para leitura rapida,
c/ caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensao de esporos secos de bacillus
stearothermophillus, com tempo de reposta da leitura de no máximo 3 (três) horas, pelo método
de fluorescência., ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 219/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 217/2021 (Ata de Registro de Preços: 251/2021, 252/2021, 253/2021, 254/
2021, 255/2021 e 256/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 002 - alcool etilico
antisseptico 70% - almotolia 100ml, ao preço de r$ 1,8600 (hum real e oitenta e seis centavos)
por al; item 007 - alcool etilico hidratado 70° inmp em gel - almotolia 100ml com registro no m.s, ao
preço de r$ 1,6800 (hum real e sessenta e oito centavos) por al; item 009 - digluconato de
clorexidina degermante 2% suave, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tempo de validade, registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,3000 (tres
reais e trinta centavos) por al; item 010 - solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5%
para anti-sepsia com dados de identificacao e procedencia, com registro no m.s. almotolia pronta
para uso - 100ml., ao preço de r$ 2,1100 (dois reais e onze centavos) por al; item 019 - pvpi
degermante com registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,9100 (tres
reais e noventa e um centavos) por al; item 023 - tintura benjoim 20%. com dados de procedencia,
data de validade, identificacao e registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de
r$ 10,1900 (dez reais e dezenove centavos) por al; item 024 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ESOFÁGICAS EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 221/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 219/2021 (Ata de Registro de Preços: 246/2021), nos
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termos a seguir:
1) CONTRATADA:.SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA item 001 - protese esofago auto
expansiva, flexivel, com marcas radiopacas, tipo malha metalica de nitinol, parcialmente recoberta, componentes com sistema de introdutorio (entrega), comprimento 8cm a 15cm, diâmetro
14mm a 28mm, estéril, uso único., ao preço de r$ 3.500,0000 (tres mil e quinhentos reais) por un;
item 002 - protese esofago auto expansiva, flexivel, com marcas radiopacas tipo malha metalica
de nitinol, totalmente recoberta, componentes com sistema introdutorio (entrega), comprimento
8cm a 15cm, diâmetro 14mm a 28mm, estéril, uso único., ao preço de r$ 3.500,0000 (tres mil e
quinhentos reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 222/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
222/2021 (Ata de Registro de Preços: 258/2021 e 259/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA:.NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 011 kit grampeador para suturas mecânicas circular intraluminal - tamanhos 25, 28, 31 e 33, ao preço
de r$ 680,0000 (seiscentos e oitenta reais) por un;
2) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME item 001 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco
cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e
conector 2 ou 3 vias, esteril em oxidode etileno. contendo na caixa: identificacao do produto, lote
e validade visiveis, material de uso unico - n. 4.8, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e
noventa e oito centavos) por un; item 002 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com
agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta
- fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa: identificacao do
produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 3.2, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove
reais e noventa e oito centavos) por un; item 003 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao
atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com
pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa:
identificacaodo produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 6.4, ao preço de r$
19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un; item 004 - equipo para artroscopia
em 2 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno, material de uso unico,
descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de
video em material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e lote visiveis na
embalagem., ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por pç; item 005
- equipo para artroscopia em 4 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno,
material de uso unico, descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de
capa ou camisa de video em material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e
lote visiveis na embalagem., ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos)
por pç; item 006 - sistema de drenagem mediastinal 2000 ml em pvc cristal otoxico, com tampa
com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 28,
ao preço de r$ 37,7600 (trinta e sete reais e setenta e seis centavos) por un; item 007 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 32, ao preço de r$ 34,0000
(trinta e quatro reais) por un; item 008 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal
atoxico com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo
e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e
validade na caixa, n. 34, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un; item 009 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atóxico com tampa com 3 orifícios, extensão
intermediária em pvc atóxico com pinça corta-fluxo e conector. processo de esterilização em
óxido de etileno, material de uso único, com lote e validade na caixa, nº 36, ao preço de r$
41,0800 (quarenta e um reais e oito centavos) por un; item 010 - sistema de drenagem mediastinal
2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico
com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso
unico, com lote e validade na caixa, n. 38, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un;
item 012 - tela cirúrgica monofilamento de polipropileno não absorvível diâmetro de 6 x 6 ¿
polegadas ou 15x15cm. tamanho média, ao preço de r$ 74,0000 (setenta e quatro reais) por un;
item 013 - tela cirúrgica monofilamento de polipropileno não absorvível diâmetro de 10 x 14 ¿
polegadas ou 26x36cm. tamanho grande, ao preço de r$ 125,0000 (cento e vinte e cinco reais)
por un; item 014 - tela cirurgica monofilamento de polipropileno nao absorvivel diametro de 3 x 6
polegadas ou 7,6x15cm. tamanho pequena, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por
un; item 016 - enxerto vascular de politetrafluoroetileno vs 4mm com 70 cm, ao preço de r$
1.768,0000 (hum mil e setecentos e sessenta e oito reais) por un; item 018 - enxerto vascular de
politetrafluoroetileno vs 6mm com 70cm., ao preço de r$ 1.768,0000 (hum mil e setecentos e
sessenta e oito reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 223/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
221/2021 (Ata de Registro de Preços: 248/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COM. DE PROD. MÉDICOS EIRELI para os itens: item 01
350 un kit grampeador para suturas mecanicas linear cortante de uso unico, com unidade de
carga de uso unico para cirurgias abdominais, ginecologicas, toraxicas, para resseccao
transeccao e criacao de anastomose, com grampos de titanio - tamanho 80 / 3.8mm e item 02 380
un carga descartavel para grampeador linear cortante - tamanho 80 ao valor global de R$
1.158,30 (um mil cento e cinquenta oito reais e trinta centavos) sendo item 01 ao valor de R$
929,70 (novecentos e vinte e nove reais e setenta centavos) por un e item 02 ao valor de R$
228,60 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 224/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
222/2021 (Ata de Registro de Preços: 249/2021 e 250/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 009 grampeador curvo cortante pré carregado com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num
único paciente. com cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio com fechamento
de 2,0 mm cortante entre a segunda e terceira linha de grampos, criando uma transecção curva
de 40 mm e um espaço de 30 mm, possuir trava de segurança para evitar o disparo acidental do
grampeador com recarga utilizada ou sem recarga, pino de retenção na ponta distal, acionado
manualmente ou automaticamente. o dispositivo deve possuir outra característica que impeça o
disparo a menos que o gatilho de fechamento esteja totalmente acionado. o instrumento pode ser
recarregado cinco vezes, para um máximo de seis disparos por instrumento durante uma única
intervenção. instrumento descartável e esterilização com validade mínima de 03 anos. com
registro na anvisa., ao preço de r$ 1.450,0000 (hum mil e quatrocentos e cinquenta reais) por un;
2) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 001 - cateter balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento
liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 3 f, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por un; item 002 - cateter balao para embolectomia arterial 8cm (100mm)
maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 4 f, ao
preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 003 - cateter balao para embolectomia
arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de
insuflamento 5mm 5 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 004 - cateter
balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml diametro referencial de insuflamento 5mm 6 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais)
por un; item 005 - cateter balao para embolectomia arterial 8cm (100mm) maximo insuflamento
liquido de balao 0.1 ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 7 f, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por un; item 006 - cateter duplo j - ponta aberta composto por uma guia
inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 5x26, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos
e trinta reais) por un; item 007 - cateter duplo j - ponta aberta composto por uma guia inox - hidro
0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 6x26, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais)
por un; item 008 - cateter duplo j - ponta aberta composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm
- um empurrador - um clamp 6x28, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item
010 - kit de cateter totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de
etileno, descartável, lactente, com reservatório 100% titaneo e cateter em silicone, tamanho de:
6,0 a 6,5 fr., acompanha kit introdutório contendo: 01 cateter venoso em silicone, radiopaco,
graduado, diametro interno aproximado de 1,0mm , totalmente implantável;01 reservatório lactente em titâneo eletropolido, com altura de aproximada 7,6 mm, base aproximada de 20mm, septo
centralizado em silicone de alta densidade, auto-cicatrizante medindo aproximadamente 10mm;
01 agulha de punção de 18g; 01 introdutor peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01
guia metálico com avançador, ponta j, diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no
mínimo 01 cânula de huber curva 90º, 20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres
porth cath; 01 levantador de veia; 01 tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01
manual para medico 01 cartão para registro, ao preço de r$ 630,0000 (seiscentos e trinta reais)
por kit; item 011 - kit de cateter totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril,
óxido de etileno, descartável, infantil, com reservatório em titaneo e cateter em silicone,
tamanho de: 7,5 a 8,0 fr. acompanha kit introdutório contendo: 01 cateter venoso em silicone,
radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de 1,3mm, totalmente implantável; 01
reservatório infantil em titâneo eletropolido, com altura aproximada de 8,2mm, base aproximada
de 25mm, septo centralizado em silicone de alta densidade, auto-cicatrizante medindo
aproximadamente 11mm; 01 agulha de punção de 18g; 01 introdutor peel-away em teflon conforme
lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador, ponta j, diametro de 0,035 e comprimento
aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber curva 90º , 20g x20mm com extensão e
conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador de veia; 01 tunelizador em aço inoxidável;
01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para registro, ao preço de r$ 584,0000
(quinhentos e oitenta e quatro reais) por kit; item 012 - kit de cateter totalmente implantável para
quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, adulto, com reservatório em
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titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 8,5 a 9,0 fr. acompanha kit introdutório contendo: 01
cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de 1,5mm ,
totalmente implantável; 01 reservatório adulto titâneo eletropolido, com altura aproximada de
9,2mm, base aproximada de 29mm, septo centralizado em silicone de alta densidade, autocicatrizante medindo aproximadamente 11mm; 01 agulha de punção de 18g;01 introdutor peelaway em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador , ponta j, diametro
de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber curva 90º, 20g
x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador de veia; 01
tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para
registro, ao preço de r$ 584,0000 (quinhentos e oitenta e quatro reais) por kit.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 225/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 223/2021 (Ata de Registro de Preços: 061/
2022, 062/2022, 063/2022 e 064/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 007 - caderno de prolocolo com 100 folhas, ao preço de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por un; item 008
- caderno espiral pequeno com 96 folhas, ao preço de r$ 6,4000 (seis reais e quarenta centavos)
por un; item 010 - caixa para arquivo morto de papelão reforçada, medidas 37 x 14 x 25cm, ao
preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por un; item 011 - caneta esferografica
escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta, corpo sestavado, de boa
procedencia, cor azul., ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por un; item 014 - caneta
esferografica escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta, corpo sestavado, de boa procedencia, cor preta., ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por un;
item 015 - caneta esferografica escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta,
corpo sestavado, de boa procedencia, cor vermelha., ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito
centavos) por un; item 030 - cola branca, escolar, nao toxica, lavavel, peso liquido 90 gramas,
propria para papeis e derivados, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por tb;
item 031 - cola em bastao 40g, nao toxica , tampa hermetica, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e
sessenta centavos) por un; item 033 - corretivo em fita tipo "roller", corpo plástico, medida: 4
milímentro de espessura por 6 metros de comprimento no mínimo ,formato ergonômico. não
tóxico, ao preço de r$ 3,9400 (tres reais e noventa e quatro centavos) por un; item 038 - etiqueta adesiva, em papel couche, branca, bobina tamanho 100 mm de comprimento por 30 mm de
largura, com 01 coluna, rolo com 1120 unidades, compativel com impressora zebra gc 420., ao
preço de r$ 21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos) por rl; item 042 - etiqueta termica
para impressao de codigo de barras, impressora tlp 2844 a laser, tamanho 30 x 17 mm, 03
carreiras, rolo com 4500 etiquetas, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por rl; item 043 etiqueta adesiva, em papel couche, branca, de tamanho 40mm x 26mm (uma fileira), compativel
com impressora zebra gc 420, ao preço de r$ 23,6600 (vinte e tres reais e sessenta e seis
centavos) por rl; item 044 - etiqueta termica adesiva, para impressao de codigo de barras,
medida 30 x 17 mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: azul claro, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove
reais) por rl; item 045 - etiqueta termica adesiva, para impressao de codigo de barras, medida 30
x 17 mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: verde claro, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais)
por rl; item 046 - etiqueta termica adesiva, para impressao de codigo de barras, medida 30 x 17
mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: laranja, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por rl; item
047 - etiqueta termica para impressao de codigos de barra, tamanho 30 x 17 mm, 03 carreiras,
rolo com 4500 unidades na cor vermelha., ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por un; item
060 - grampeador pequeno com capacidade para até 25 folhas, reforçado, ao preço de r$
17,0000 (dezessete reais) por un; item 062 - grampo para grampeador 26/6, cobreados, com
5000 unidades, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por cx; item 084 - pasta
catalogo com 100 plasticos, medida 243mm x 333mm, capa e contra capa preta, ao preço de r$
20,7000 (vinte reais e setenta centavos) por un; item 085 - pasta classificadora em cartolina,
com lombo regulável, na cor azul celeste, acompanha grampo plástico estendido. peso
aproximado: 0.088 kg, dimensoes aproximadas:345 x 235 mm, gramatura: 480g/m², espessura:
0.52, ao preço de r$ 4,8500 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 088 - pasta
polionda, medida 02 cm, na cor preta, ao preço de r$ 4,0400 (quatro reais e quatro centavos) por
un; item 089 - pasta polionda, medida 05 cm, na cor preta, ao preço de r$ 4,0400 (quatro reais e
quatro centavos) por un; item 097 - pincel marca texto amarelo, com ponta chinfrada e tinta
fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por un; item 098 - pincel
marca texto laranja, com ponta chinfrada e tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 2,1800
(dois reais e dezoito centavos) por un; item 099 - pincel marca texto verde, com ponta chinfrada
e tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 2,1800 (dois reais e dezoito centavos) por un; item
103 - prancheta em acrilico, fume, tamanho oficio, com prendedor de metal, ao preço de r$
7,9000 (sete reais e noventa centavos) por pç; item 104 - regua plastica transparente 30cm, ao
preço de r$ 1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 110 - tesoura, 21 cm, laminas de
aco inoxidavel e cabo abs., ao preço de r$ 9,6000 (nove reais e sessenta centavos) por un; item
115 - tinta para almofada de carimbo, cor azul, vidro com 40ml, composicao: agua, resina,
corantes, glicois e aditivos, sem oleo. , ao preço de r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por
vd;
2) CONTRATADA: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - item 017 - cartucho hp de alto volume ch564hb numero 122 xl, tricolor para impressora hp
deskjet 1000 , ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por un; item 018 - cartucho hp de alto
volume ch563hb numero 122 xl, preto para impressora hp deskjet 1000 , ao preço de r$ 95,0000
(noventa e cinco reais) por un; item 019 - cartucho hp n.21 preto (original ou compatível novo) p/
deskjet, ao preço de r$ 79,8000 (setenta e nove reais e oitenta centavos) por un; item 020 -
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cartucho hp n.22 colorido (original ou compatível novo) para impressora deskjet, ao preço de r$
88,7000 (oitenta e oito reais e setenta centavos) por un; item 021 - cartucho hp n.27 preto
(original ou compatível novo) para impressora deskjet, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por
un; item 022 - cartucho hp p4015n - cc364a - preto (remanufaturado), ao preço de r$ 260,0000
(duzentos e sessenta reais) por un; item 023 - cartucho de tinta monocromatico para impressora
lexmark e 350d (original ou compatível novo), ao preço de r$ 91,0000 (noventa e um reais) por
un; item 066 - kit fotocondutor (cilindro) original para impressora lexmark e260dn, ao preço de r$
320,0000 (trezentos e vinte reais) por un; item 067 - kit fotocondutor (cilindro) original para
impressora lexmark e350d, ao preço de r$ 385,0000 (trezentos e oitenta e cinco reais) por un;
item 116 - toner para impressora a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys
p5021cdn, toner amarelo, referencia: tk-5232y, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por
un; item 117 - toner e260a11l compatível com a impressora lexmark e260dn da região 4 (latin
america). original ou compatível novo., ao preço de r$ 103,0000 (cento e tres reais) por un; item
118 - toner para impressora a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn,
toner cyan , referencia: tk-5232c, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por un; item 119
- toner para impressora a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner
magenta, referencia: tk-5232m, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por un; item 120 toner para impressora a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner
preto, referencia: tk-5232k, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por un; item 121 - toner
para impressora hp laser jet p1505 - cb436a- 36a (original ou compatível novo), ao preço de r$
38,1000 (trinta e oito reais e dez centavos) por un; item 122 - toner especifico para impressora
marca samsung modelo ml2165, ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais) por un; item 123
- tonner ce505a p/ impressora laserjet hp p2035 (original ou compatível novo), ao preço de r$
60,0000 (sessenta reais) por un;
3) CONTRATADA: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME - item 037 - etiqueta adesiva
26x15, 05 carreiras, ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por cx; item 039 - etiqueta adesiva 107x36, 01 carreira, ao preço de r$ 94,1500 (noventa e quatro reais e quinze
centavos) por cx; item 041 - etiqueta inkjet/laser medida: 25,4mm x 99mm (caixa com 100 folhas);
cor branca; formato da folha: a4; etiqueta retangular; adesivo permanente; 22 etiquetas por
folha; 2200 por caixa/envelope, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por cx; item
068 - lacre tipo abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em nylon,
comprimento aproximadamente de 16cm, largura máxima de 3mm, numeração sequencial de
aproximadamente 04 dígitos, , ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 071 lapis preto escolar n. 02, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por un; item 078 - papel
sulfite,tamanho a3, pacote com 500 folhas, cor branca, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais)
por un; item 079 - papel sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 500 folhas, cor branca, ao
preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por pct; item 080 - papel sulfite a4,
tamanho 210x297, pacote com 100 folhas, cor verde, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e
noventa centavos) por pct; item 081 - papel sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 100 folhas,
cor amarelo, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por pct;
4) CONTRATADA: MC PAPELARIA LTDA - item 001 - almofada para carimbo nº 3 com tinta azul,
6,7cm x 11cm, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 002 apontador escolar, 1 furo, retangular, simples, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por un;
item 003 - bobina de papel p/ maquina de calcular 57x60, 01 via, ao preço de r$ 1,7000 (hum real
e setenta centavos) por un; item 004 - bobina para termo de impressao, medida: 57mm x 360m,
tubete de pvc, compativel com relogio de ponto marca dimep rep modelo print pont ii, ao preço de
r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por rl; item 006 - borracha para apagar lapis, branca, medidas: 3,2
x 2,2cm, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por un; item 012 - caneta para
retroprojetor, cor azul, tinta permanente 2.0 ponta fina., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e
cinquenta centavos) por un; item 013 - caneta para retroprojetor, cor preta, tinta permanente 2.0
ponta fina., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 016 - capa
para cracha em pvc cristal formato de 100mmx70mm, com abertura lateral sem presilha, ao
preço de r$ 1,3600 (hum real e trinta e seis centavos) por un; item 024 - cd-room nao regravavel,
ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 025 - cd-rw regravavel, ao
preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 026 - clips n. 2/0 com 500
gramas, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos) por cx; item 027 - clips n. 3/0
com 500 gramas, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos) por cx; item 028 - clips
n. 4/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos) por cx; item 029
- clips n. 6/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos) por cx;
item 034 - corretivo liquido a base de agua, com 18ml, cobertura uniforme, secagem rapida,
correcao precisa, ideal para uso profissional, lavavel, nao toxico e inodoro. composicao: resina,
agua, aditivos, pigmento, carga e conservante, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta
centavos) por vd; item 035 - elastico para dinheiro na cor amarela, número 18, reforçado, pacote
com 100 gramas, ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por pct; item 036
- estilete estreito lâmina de 9mm de metal e corpo plástico., ao preço de r$ 1,5300 (hum real e
cinquenta e tres centavos) por un; item 040 - etiqueta adesiva 89x23, 2 carreiras, ao preço de r$
169,0000 (cento e sessenta e nove reais) por cx; item 049 - extrator de grampo resistente, em
metal galvanizado, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 050 - filtro
de linha com proteção contra sobretensão e surtos com as seguintes caracteristicas mínimas:
cabo com 1,4 metros de comprimento, abas para fixação, 06 (seis) tomadas tripolares, fusível de
proteção, led sinalizador de funcionamento, chave liga e desliga, ao preço de r$ 30,0000 (trinta
reais) por un; item 051 - fita adesiva dupla face espuma, branca, largura 19mm, comprimento
10m, espessura 12mm, material linear de papel, espuma de poliuretano e adesivo., ao preço de
r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por rl; item 052 - fita adesiva transparente 12x10, ao preço de r$
0,7000 (setenta centavos) por rl; item 053 - fita adesiva transparente 48x45 para embalagem, ao
preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por rl; item 055 - fita para impressora epson lx
300, original, ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois reais e noventa centavos) por un; item 057 folha em eva (espuma vinilica acetinada), lavavel, atoxica e textura homogenea. acondicionadas
em pacotes de 10 (dez) unidades. largura 400 mm, comprimento 600 mm, espessura minima 2
mm, lavavel, atoxica, de textura homogenea na cor azul claro., ao preço de r$ 28,0000 (vinte e
oito reais) por pct; item 058 - formulario 80 colunas, 1 via, branco, ao preço de r$ 159,0000 (cento
e cinquenta e nove reais) por cx; item 065 - presilha jacare para cracha, com presilha removível,
100mmx70mm composição da presilha em pvc cristal e do jacaré em metal, ao preço de r$
0,8500 (oitenta e cinco centavos) por un; item 072 - livro de ata numerado, com 100 folhas, capa
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e contra capa preta, ao preço de r$ 10,8000 (dez reais e oitenta centavos) por un; item 073 - livro
de ata numerado, com 200 folhas, capa e contra capa preta, ao preço de r$ 25,3500 (vinte e
cinco reais e trinta e cinco centavos) por un; item 074 - midia de dvd-r, gravável 4,7 gb - 16 x, ao
preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por un; item 075 - mouse optico com scroll, com
as seguintes características mínimas: 100 dpi, porta usb, scroll, compatibilidade ( linux, windows
xp, windows vista ou windows 7), dimensões ( altura: 38mm, largura:62mm, profundidade:
12mm), peso: 90g, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 077 - papel kraft medida
66x96, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 083 - pasta az grande para papel
oficio, com 8cm de altura, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 086 - pasta de
papelao com ferragem, na cor preta, ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por un;
item 087 - pasta plastica com elastico, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos)
por un; item 090 - pasta porta alvara, vertical, com ilhos para pendurar, formato 240mm x 315 mm
x 20mm., ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 091 - pasta
suspensa kraft, com grampo tipo trilho em aco inoxidavel, com visor de plastico transparente e
etiqueta branca., ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un; item 093 perfurador de papel, com dois furos, estrutura de metal, capacidade para ate 12 folhas,
perfuradores afiados e duradouros, com margeador, escala para ajuste de formato de papel, ao
preço de r$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por un; item 094 - pincel atomico azul,
ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr,
para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$ 4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos)
por un; item 095 - pincel atomico preto, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura de
escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$
4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos) por un; item 096 - pincel atomico vermelho, ponta
de feltro, tinta a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para
escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$ 4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos) por
un; item 100 - pincel marcador para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica, água,
aditivos, pigmentos e conservantes, cor roxa ou vermelha, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por
un; item 101 - pincel marcador para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica, água,
aditivos, pigmentos e conservantes, na cor preta , ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item
106 - saco plastico transparente para pasta catalogo, ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos)
por un; item 107 - suporte de mesa para fitas adesivas no tamanho de 2,0 a 2,5 cm de largura medidas aproximadas do suporte: 10 cm de altura x 19 cm de comprimento x 7 cm de largura., ao
preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por un; item 108 - suporte para fita adesiva pequena, ao
preço de r$ 11,0000 (onze reais) por pç; item 109 - teclado para computador com as seguintes
especificações mínimas: teclas especiais tipo chiclete, teclas extra macias ao toque, conexão
usb, plug e play, padrão abnt2, compatibilidade (linux, windows 98, 2000, xp, vista, seven),
dimensões( 44 x 15,1 x 1,8cm), ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 124 umidificador de dedos, com 12 gramas, creme ligeiramente perfumado, nao toxico, economico,
sem glicerina em sua composicao, proprio para o manuseio de papeis e papel moeda, rendimento
de ate 85 mil folhas. composicao: agua desmineralizada, etileno glicol, propileno glicol, estearato
de sodio, essencia, benzoato de sodio., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PARA LIXO E COLETA DE
RESÍDUOS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 230/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 228/2021 (Ata de Registro
de Preços: 005/2022, 006/2022 e 007/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 003 - saco plastico para coleta
de residuos de servico de saude, ma cor laranja, com simbolo de substancia tóxica e substancia
"6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenhos e contornos pretos conforme especificacoes
contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com resina
termoplástica virgem ou reciclada , com espessuras e transparencias compativeis a resistir aos
testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055 / nbr 13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao
conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de
largura x 105cm de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts,
pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90. peso
aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de
r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por pct; item 004 - saco plastico para coleta de residuos de
servico de saude, na cor laranja, com simbolo de substancias tóxica e substancias "6 ou 6.1",
com rotulo de fundo laranja, desenho e contornos preto, conforme especificações contidas na
norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com resina termoplástica virgem
ou reciclada , com espessura e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as
normas nbr 9195, nbr 13055, nbr13056, astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7,
paragrafo 1 e demais disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm
de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados
em pacotes de 100 unidades. peso aproximado de 17,50g; permitindo uma variacao de peso de
10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 60,0000 (sessenta reais) por pct; item 005 - saco
plastico para lixo, na cor preta, capacidade de 30 litros, medindo no minimo 59cm de largura x
62cm de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de
0,08mm, confeccionado dentro das normas da abnt nbr 9191/2008, com resina termoplástica
virgem ou reciclada, solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação
e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, caracteristica de resistencia mecanica,
nao deve expelir odor desagradavel. demais normas complementares aplicaveis. acondicionado
em pacotes com 100 unidades, com dados de identificação. peso aproximado de 14,50g. permitindo
uma variacao de 10% a maior ou a menor., ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct;
2) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - item 006 - saco plastico para
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lixo, na cor preta, com capacidade para 120 litros, medindo no minimo 90 cm de largura x 120cm
de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de 0,12 mm, com
resina termoplastica virgem ou reciclada, solda continua homogenea e uniforme, caracteristica
de resistencia mecanica, nao deve expelir odor desagradavel. demais normas complementares
aplicaveis, acondicionado em pacotes com 100 unidades, peso aproximado de 61,00g. permitindo
uma variacao de 10% a maior ou a menor., ao preço de r$ 142,0000 (cento e quarenta e dois
reais) por pct;
3) CONTRATADA: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - item 001 - saco plastico para
coleta de residuos de servico de saude, ma cor branca leitosa, com simbolo de substancia
infectante e substancia "6.2", com rotulo de fundo branco, desenhos e contornos pretos conforme especificações contidas na norma anbt nbr 9191/2008, impresso conforme nbr 7500, com
resina termoplástica virgem ou reciclada, com espessuras e transparências compatíveis a resistir a testes impostos as normas nbr 14474, nbr 13056/astm-d 1709, atendendo a resolucao
conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de
largura x 105cm de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts,
pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90. peso
aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor. os sacos
plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio conforme abnt nbr 9191/2008, ao preço de r$ 162,0000 (cento e sessenta e dois
reais) por pct; item 002 - saco plastico para coleta de residuos de servico de saude, na cor
branco leitoso, com simbolo de substancias infectantes e substancias "6.2", com rotulo de fundo
branco, desenho e contornos preto, conforme especificações contidas na norma anbt nbr 9191/
2008, impresso conforme nbr 7500, com resina termoplástica virgem ou reciclada , com espessuras e transparências compatíveis a resistir a testes impostos as normas nbr 14474, nbr
13056/astm-d 1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7, paragrafo 1 e demais disposições
vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm de altura permitindo uma variacao
de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de 100 unidades.
peso aproximado de 17,50g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor. os
sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem apresentar solda contínua, homogênea e
uni-forme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante
o manuseio conforme abnt nbr 9191/2008, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por
pct.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 235/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 233/2021 (Ata de Registro de Preços: 001/2022, 002/2022 e
003/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 001 - ponteiras (at ´
200 ml), ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos) por un; item 002 - ponteira azul, universal,
descar-tável, autoclavável, com volume de 100 a 1000 microlitros - pcte com 500 unidades, ao
preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 003 - tubo de ensaio de vidro temperado
12mmx75mm., ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 004 - tubo de plástico
para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 4ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa
protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 42,5000 (quarenta e
dois reais e cinquenta centavos) por cx; item 005 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 76,5000
(setenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 006 - micropipeta automática monoclonal
volume fixo de 100 microlitros ( 100 ul ). (com certificado de calibracao e com ejetor de proteina)
, ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 007 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de
ponteiras), ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 008
- micropipetas automatica monocanal fixo 200 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de
ponteiras), ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 009
- micropipeta automática, monocanal, volume fixo 500 microlitros, com ejetor de ponteiras e
certificado de calibração, ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por
un; item 010 - termometro com temperatura maxima e minima digital., ao preço de r$ 75,6500
(setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) por un;
2) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 011 - torniquete (garrote)
descartável, adulto, em borracha sintética, tipo strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$
28,2800 (vinte e oito reais e vinte e oito centavos) por cx; item 016 - caixa termica 8,5 litros: tampa articulada e alça superior para fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm x
26,1 cm x 27,94 cm; dimensões internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente na
cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao
preço de r$ 310,8100 (trezentos e dez reais e oitenta e um centavos) por un; item 017 - caixa
termica 49,2 litros: possuir tampa articuladas, alcas laterais, dreno para o escoamento de líquidos.
dimensoes externas aproximadas: 70,5 cm x 38 cm x 43,82 cm dimensões internas: 52,07 cm x
22,23 cm x 31,12 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as dimensões podem
variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 547,0000 (quinhentos e quarenta
e sete reais) por un;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 012 - tesoura cirurgica ponta romba 15 cm descricao tecnica - tesoura cirurgica - materia-prima: aco inox; tipo: ponta reta;
ponta: romba/romba; medida: 15cm; o material devera estar de acordo com as normas nbr 71531 e din-medi- zin 1. a peca devera apresentar tratamento termico integral e homoge- neo, que lhe

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 07 DE

ANO XXI - nº 1400
garanta flexibilidade e resistencia a corrosao, conter gravacao com clara identificacao do codigo
do lote de fabricacao e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. , ao preço de
r$ 31,4600 (trinta e um reais e quarenta e seis centavos) por un; item 015 - estante/grade plastica
autoclavaveis para tubos - para 72 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de r$ 66,9000 (sessenta e seis
reais e noventa centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 236/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 234/2021 (Ata de Registro de Preços: 257/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI Para os itens: item 01 – 48 fr diacell i-ii
hemacias para pesquisa de anticorpos irregulares (tai e teste nacl). kit com 02 frascos de 10 ml
cada ao valor unitário de R$ 135,15 (cento e trinta e cinco reais e quinze centavos); item 02 – 48
fr diacel a1 e b - suspensoes de celulas selecionadas com antígenos a1 e b, respectivamente.
usado para classificação reversa de grupos sanguineos do sistema abo por deteccao das
aglutininas naturais regulares (isoaglutininas anti-a e/ou anti-b). frasco de 10 ml ao valor unitário
de R$ 130,05 (cento e trinta reais e cinco centavos); item 03 – 240 fr bio peg (solucao de
polietilenoglicol + liss ). frasco de 10 ml ao valor unitário de R$ 35,43 (trinta e cinco reais e
quarenta e três centavos); item 04 – 72 fr controcel: suspensao a 3% de globulos vermelhos
humanos do grupo o, sensibilizados com anticorpos igg ( controle de coombs ). frasco de 10 ml
ao valor unitário de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos); item 05 – 240 fr oro anti
- humano poliespecífico soro antiglobulina humana (agh) para pesquisa de anticorpos irregulares
(pai) , teste da antiglobulina direta (tad) e provas de compatibilidade. frasco de 10 mlao valor
unitário de R$ 43,27 (quarenta e três reais e vinte e sete centavos; item 06 – 80 fr soro teste antia - frasco com 10ml ao valor unitário de R$ 22,04 (vinte e dois reais e quatro centavos); item 07
– 080 fr soro teste anti-b - frasco com 10ml ao valor unitário de R$22,04 (vinte e dois reais e
quatro centavos); item 08 – 100 fr soro teste anti-d - frasco com 10ml ao valor unitário de R$
30,11 (trinta reais e onze centavos) e item 09 – 100 fr controle rh monoclonal - frasco com 10 ml
ao valor unitário de R$ 22,03 (vinte e dois reais e três centavos).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 237/2021 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 235/2021 (Ata de Registro de Preços: 016/2022, 017/2022, 018/2022 e 019/2022), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 002 - anel de
vedação de borracha para panela de pressão (20 litros) com sistema "self-sealing", ao preço de
r$ 61,0000 (sessenta e um reais) por un; item 003 - bateria modelo ls 14250, 3,6v, lithium, 1/2 aa,
ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais) por un; item 004 - bateria 9 volts , ao preço de r$
19,0000 (dezenove reais) por un; item 006 - bobina de plastico picotada transparente 25x35,
com aproximadamente 03 kg, ao preço de r$ 25,4000 (vinte e cinco reais e quarenta centavos)
por kg; item 009 - bobina plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x10cm. com
10000 envelopes, ao preço de r$ 650,0000 (seiscentos e cinquenta reais) por un; item 010 bobina plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x5cm. com 10000 envelopes.,
ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por un; item 011 - borracha preta para
panela de pressao 7 litros, ao preço de r$ 6,7500 (seis reais e setenta e cinco centavos) por un;
item 013 - colher descartavel para sobremesa luxo, branca, de material plástico/poliestireno, de
boa qualidade, tamanho adulto, muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$
65,0000 (sessenta e cinco reais) por cx; item 014 - colher descartavel para sopa luxo, branca,
de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resistente, embalada
individualmente. caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 98,8000 (noventa e oito reais e oitenta
centavos) por cx; item 016 - copo desc. c/ tampa 250ml c/ 50un, ao preço de r$ 13,0000 (treze
reais) por un; item 020 - faca descartavel luco, branca, de material plastico/poliestireno, de boa
qualidade, tamanho adulto e muito resistente, caixa com 1000 unidades., ao preço de r$ 98,8000
(noventa e oito reais e oitenta centavos) por cx; item 022 - garfo descartavel luxo de material
plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 79,9000 (setenta e nove reais e noventa centavos) por cx; item 023 - garrafa
termica com capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de rosca, material
externo liso, com alca reforcada, cor branca, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un;
item 024 - garrafa termica com capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de
rosca, material externo liso, com alca reforcada, cor preta, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito
reais) por un; item 025 - garrafa termica com capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna,
fechamento de rosca, material externo liso, com alca reforcada, cor verde, ao preço de r$
38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 026 - garrafa termica 1,8 litros, ao preço de r$ 105,0000
(cento e cinco reais) por un; item 027 - guardanapo 30x32, branco, pacote com 50 unidades, ao
preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por pct; item 028 - jarra plastica resistente,
capacidade de 02 (dois) litros, com tampa e alca de mao lateral acoplada na jarra, bico formato
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funil, de material reforcado, cor a definir, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 029
- jarra termica capacidade 2 litros, tampa rosqueavel, alca de mao lateral acoplada na jarra, bicp
em formato de funil (fixo e de facil limpeza), material resistente e isentp de bpa, parede com
revestimento duplo, parede interna em plastico atoxico, sem odor e de facil limpeza, parede
externa em plastico resistente. dimensoes aproximadas: altura: 24,5 cm, largura: 19 cm (com
bico e alça), profundiade: 12,5 cm, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por un; item 030
- kit talheres descartáveis luxo, composto por 01 garfo e 01 faca, fabricada em poliestireno
100% virgem, devidamente embalados., ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por kit; item
033 - palito rolico de madeira, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove
centavos) por cx; item 035 - pilha alcalina 12v, 23a, mn21 para alarme ( amperagem: 800 mah,
tamanho: 21/23, voltagem: 12 v), cartela com 01 (uma) unidade, ao preço de r$ 10,0000 (dez
reais) por un; item 036 - pilha alcalina grande d, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item
038 - pilha alcalina palito - aaa, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por un; item 039 - pilha alcalina
pequena - aa, ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos) por un; item 040 - saco
de papel n. 2, branco, tipo pipoca, pacote c/ 500 unidades, ao preço de r$ 17,4000 (dezessete
reais e quarenta centavos) por pct; item 041 - saco liso 7x25x0,5 para talheres, pacote com 1000
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por pct;
2) CONTRATADA: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME item 005 - bobina de plastico picotada transparente 17x28cm, com aproximadamente 01 kg, peso
total da bobina (aproximado) 3k., ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por kg; item 007
- bobina de plastico picotada transparente 35x45, com aproximadamente 05 kg, ao preço de r$
29,9800 (vinte e nove reais e noventa e oito centavos) por kg; item 008 - bobina de plastico
picotada transparente 40x60, com aproximadamente 10 kg, ao preço de r$ 24,1000 (vinte e
quatro reais e dez centavos) por kg; item 044 - saco plastico 50 x 80 x 0,15 - com 100un , ao
preço de r$ 108,0000 (cento e oito reais) por pct;
3) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - item 032 - marmitex de
isopor ( com laudo visa), redondo, com tampa, caixa com 100 unidades., ao preço de r$ 68,6000
(sessenta e oito reais e sessenta centavos) por cx; item 037 - pilha alcalina media c, ao preço de
r$ 14,8500 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 043 - saco plástico transparente 0,60 x 0,80 x 0,06 ( pacote com 100 unidades), ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta
e cinco reais) por pct;
4) CONTRATADA: OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 015 - copo desc. 100ml c/tampa c/ 100un.,
ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por pct; item 017 - copo descartavel p/ agua 200ml (resistente), pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por
pct; item 018 - copo descartavel p/ cafe 50ml (resistente), pacote com 100 unidades, ao preço de
r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por pct.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PAREDES E FORROS DE GESSO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 238/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 236/
2021 (Ata de Registro de Preços: 012/2022 e 013/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - item 002 fornecimento e instalacao de paredes em gesso, chapa de 12,5mm, estruturada com perfis de
70mm, incluso rejunte nas emendas e os demais acessorios e materiais necessarios para
instalacao completa., ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por m²
2) CONTRATADA: MARLON MARIANO RAMOS JUNIOR - item 001 - fornecimento e instalacao
de forro de gesso estruturado com chapas (12,5mm) e estrutura em aco galvanizado, suspenso
por pendurais compostos de suporte nivelador com tirantes de aco, incluso rejunte nas emendas
e os demais acessorios e materiais necessarios para instalacao completa., ao preço de r$
89,0000 (oitenta e nove reais) por m²
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo
em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 242/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 240/
2021 (Ata de Registro de Preços: 008/2022, 009/2022, 010/2022 e 011/2022), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: DAYSI FAGUNDES FIGUEIREDO - item 003 - bl atestado medico, papel branco,
impressao azul, tamanho 15.5x20.5 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 10,9900
(dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item 006 - bl comunicado de faltas, 02 vias (1º via
branca, 2º via papel jornal), tamanho 10x23 cm, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado,
n. sequencial., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 009 - bl
dados de identificacao/admissao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4,
impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso
(impressao paisagem) - teor diferente., ao preço de r$ 22,9800 (vinte e dois reais e noventa e
oito centavos) por bl; item 012 - bl encaminhamento p/ proxima consulta - oncologia, papel jornal,
tamanho 16 x 11 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito
reais e noventa e nove centavos) por bl; item 013 - bl etiqueta para cme, papel branco, tamanho
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11x3 cm cada etiqueta, 5 etiquetas por folha, picotado em cada divisoria, impressao azul, 100
folhas cada bloco., ao preço de r$ 18,4400 (dezoito reais e quarenta e quatro centavos) por bl;
item 015 - bl ficha de controle de gastos centro cirurgico, papel branco, autocopiativo, tamanho
a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 02 vias de igual teor., ao preço de r$ 25,7000 (vinte
e cinco reais e setenta centavos) por bl; item 019 - bl guia solicitacao de servicos - sadt, papel
branco, tamanho 21x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor
diferente)., ao preço de r$ 16,8200 (dezesseis reais e oitenta e dois centavos) por bl; item 022
- bl identificacao/evolucao de enfermagem, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100
folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 20,9000 (vinte reais e
noventa centavos) por bl; item 026 - bl licenca p/ tratamento de saude, papel branco, tamanho
19x26.5 cm, impressao azul, 100 folhas em cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 21,9900 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) por bl; item 029 - bl proxima
consulta para paciente, papel jornal, tamanho 12x12.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada
bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 033 - bl
requisicao materiais e medicamentos, 2 vias (1º via branca, 2º via jornal), tamanho 21x15 cm,
impressao azul, bloco com 50 jogos cada, carbonado., ao preço de r$ 15,9900 (quinze reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 036 - bl solicitacao de raio x (interno), papel branco,
tamanho 20.5x14.5 cm, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 10,9900 (dez reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 039 - bloco de controle de esterelização com 100 paginas,
impresso frente e verso com mesmo teor, impressao na cor azul., ao preço de r$ 24,1900 (vinte
e quatro reais e dezenove centavos) por bl; item 060 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: azul,
ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 061 - etiqueta adesiva medida 6x3
- cor: laranja, ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 062 - etiqueta adesiva
medida 6x3 - cor: vermelho, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 064
- ficha de registro de funcionarios, papel branco (tipo cartao), tamanho 31.6x22.6 cm, impressao
preta, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por
un; item 066 - ficha de servico de radioterapia ident. paciente p/ prontuario, papel branco,
tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente), ao
preço de r$ 20,9900 (vinte reais e noventa e nove centavos) por bl; item 069 - ficha separadora
de documentos em papel cartolina na cor azul, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5
cm x 8 cm, com impressao da palavra "internacao" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$
1,3700 (hum real e trinta e sete centavos) por un; item 082 - pulseira classificacao de risco medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: amarela, ao preço de
r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove centavos) por un;
2) CONTRATADA: FABIANO COSTA AZEVEDO - item 002 - bl admissao / evolucao de
enfermagem/pronto atendimento, papel jornal, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 15,9900 (quinze reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 004 - bl boletim de anestesia, papel amarelo, tamanho a4,
impressao preta, 01 via frente e verso (teor diferente), 100 folhas em cada bloco., ao preço de
r$ 19,9400 (dezenove reais e noventa e quatro centavos) por bl; item 008 - bl controle patrimonial,
03 vias (1º via branca, 2º via verde, 3º via amarela) impressao azul, tamanho21.5x23.5 cm,
carbonado, 50 jogos cada bloco, numeração sequencial., ao preço de r$ 25,9000 (vinte e cinco
reais e noventa centavos) por bl; item 011 - bl declaracao de comparecimento, papel branco,
tamanho 15x21.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 10,9900
(dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item 014 - bl evolucao de fisioterapia - cti, papel
branco, tamanho a4, impressao azul, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 18,8900
(dezoito reais e oitenta e nove centavos) por bl; item 017 - bl ficha de sala - reposicao de material
consignado, 02 vias (1ª papel branco, 2ª papel jornal), tamanho 20,5x19, impressao azul, 50
jogos cada bloco, carbonado, ao preço de r$ 18,9900 (dezoito reais e noventa e nove centavos)
por bl; item 018 - bl ficha de seguimento, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente., ao preço de r$ 17,3800 (dezessete reais e trinta e oito centavos) por
bl; item 020 - bl identificacao do corpo apos obito, 4 vias (1ª branca, 2ª amarela, 3ª azul, 4ª verde),
impressao azul, tamanho 15,5x7,5 cm, carbonado, com 50 jogos cada bloco., ao preço de r$
30,6000 (trinta reais e sessenta centavos) por bl; item 021 - bl identificacao soroterapia, papel
jornal, tamanho 10.5x10.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via. , ao preço de r$
10,7200 (dez reais e setenta e dois centavos) por bl; item 027 - bl movimentacao interna de
clientes, papel branco, tamanho 8,5x10,3cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco., ao preço
de r$ 8,9700 (oito reais e noventa e sete centavos) por bl; item 028 - bl prescricao medica, 02
vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado (somente ate a metade da 2º via), n. sequencial. (obs.: 2º via teor diferenciado)., ao
preço de r$ 24,3500 (vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) por bl; item 030 - bl receituario
medico, papel branco, tamanho 16x23 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao
preço de r$ 10,9900 (dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item 032 - bl registros e
controles - cti, papel branco, tamanho a3 (420 x 297 mm), impressao azul, 01 via frente e verso
(diferente teor), 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 35,9900 (trinta e cinco reais e noventa e
nove centavos) por bl; item 035 - bl sinais - formulario de entrada de dados - scih, papel branco,
tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 12,9900 (doze reais e noventa e nove centavos) por bl; item 038 - bl vale refeicao p/
acompanhante / funcionario / prestadores de servicos, papel jornal, tamanho 6.5x10 cm,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e
nove centavos) por bl; item 041 - evolucao de enfermagem - bloco sistematizacao da assistencia
de enfermagem centro cirugico, bloco contendo 50 folhas, nas medidas 297 x 420mm, folha a3,
impressão frente e verso, na cor azul., ao preço de r$ 20,9900 (vinte reais e noventa e nove
centavos) por bl; item 043 - capa de kraft grosso - medida 6,5 cm de largura x 34,5 cm de
comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos
dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 1,5
cm., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 045 - capa de kraft grosso - medida 10,5 cm
de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das
bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo,
espaco entre os vincos 6 cm., ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por
un; item 058 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: verde, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove
centavos) por un; item 059 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: amarelo, ao preço de r$ 0,9900
(noventa e nove centavos) por un; item 067 - ficha financeira individual, papel azul (tipo cartao),
impressao azul, tamanho a4, frente e verso (teor diferente), , ao preço de r$ 0,9900 (noventa e
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nove centavos) por un; item 068 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor
amarelo, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra
"exames" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,7900 (setenta e nove centavos) por un;
item 071 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor verde, tamanho 34cm x 22
cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra "apac" no sentido vertical
em preto. , ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por un; item 076 - pasta para
processos, papel branco (tipo cartao), impressao azul (somente capa), c/ furo para grampo
trilho (espaço entre os furos 7,5), tamanho 46x32.3 cm., ao preço de r$ 2,3900 (dois reais e trinta
e nove centavos) por un; item 079 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte
adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: vermelho, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e
quarenta e nove centavos) por un;
3) CONTRATADA: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - item 005
- bl comunicacao interna, 2 vias (1º via branca e 2º via jornal) tamanho 15.5x21.5 cm, impressao
azul, 50 jogos cada bloco, carbonado, no. sequencial., ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais
e noventa centavos) por bl; item 007 - bl controle de epi e uniformes. especificações: tamanho 21
x 29 cm, não carbonado, impressão frente e verso, com teor difernte, folha branca com escrita
em azul, blocos com 50 folhas., ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por bl; item 010 - bl dados
de identificacao/evolucao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao
verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso (impressao
paisagem) - teor diferente., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por bl; item 016 - bl ficha
de procedimentos - ortopedia, papel branco, tamanho 17.5x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por bl; item 023 - bl identificacao/
evolucao de enfermagem/pronto atendimento, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro,
100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e
tres reais) por bl; item 024 - bl laudo medico p/ solicitacao, papel branco, tamanho a4, impressao
azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por bl; item 031
- bl recibo administrativo, 3 vias (1º via branca, 2º via amarela, 3º via verde), bloco com 50 jogos,
carbonado, no. sequencial, impressao azul, tamanho 17x10.5 cm., ao preço de r$ 26,6000 (vinte
e seis reais e sessenta centavos) por bl; item 034 - bl servico de ambulancia, papel branco,
impressao azul, tamanho 9x9 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 9,0000
(nove reais) por bl; item 037 - bl troca de plantao, 02 vias (1º branca, 2º amarela) impressao azul,
carbonado, tamanho 10.5x20 cm, com 50 jogos., ao preço de r$ 20,3000 (vinte reais e trinta
centavos) por bl; item 040 - bloco de solicitação de justificativa para antibióticos de uso restrito,
02 vias de mesmo teor, papel comum, tamanho 21x12.5 cm, impressão azul, 100 jogos cada
bloco, carbonado., ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por bl; item 042 - capa de kraft
grosso - medida 13 cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do
comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de
perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 8 cm., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por
un; item 044 - capa de kraft grosso - medida 8 cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com
vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos
vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 3 cm., ao preço de r$
3,0000 (tres reais) por un; item 048 - divisoria para papeleta de internacao, papel na gramatura
de sulfite, cor laranja, tamanho 33x22 cm, perfurado, impressao preta., ao preço de r$ 1,9000
(hum real e noventa centavos) por bl; item 063 - ficha de posicionamento p/ radioterapia p/
prontuario, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, ao preço
de r$ 20,9800 (vinte reais e noventa e oito centavos) por bl; item 065 - ficha de registro de tumor,
papel branco (tipo cartao), tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e
verso (teor diferente)., ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por un; item 070 - ficha
separadora de documentos em papel cartolina na cor rosa, tamanho 34cm x 22 cm, impressao
na cor preta na parte frontal , com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra
"ambulatorio" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un;
item 072 - livro de registro de transfusao, folhas numeradas de 01 a 100, medida: 31 cm de altura
x 56 cm de largura (aberto), 30 linhas por página, impressão cor preta, livro encadernado com
capa preta, com escrita " registro de transfusoes" na cor prata na capa, paginas contendo
colunas com tamanhos e dizeres variados, ao preço de r$ 443,9000 (quatrocentos e quarenta e
tres reais e noventa centavos) por un; item 073 - livro termo de posse com 100 folhas, numeradas frente e verso (200 posses), colado, gramatura a4, escrita azul, medida 21cm largura x
26cm altura. capa dura, cor preta, dizeres da capa: termo de posse, fhomuv(abaixo), cor
dourada., ao preço de r$ 458,9000 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos)
por un; item 074 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre da fundacao e identificacao
do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª telefone) na cor: azul,
medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un;
item 075 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre da fundacao e identificacao do
setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª telefone) na cor: rosa,
medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un;
item 077 - pasta prontuario do paciente com: capa em papel kraft grosso, gramatura no mímino
350g, medindo: 34 cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado direito para dobra de 2,5 cm,
mais dois furos central dentro desse vinco do lado direito para anexar documentos), com
impressão; contra capa em papel kraft grosso - medindo: 34 cm de altura x 26,5 cm de largura
(com vinco lado direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos central dentro desse vinco do lado
direito para fechar a pasta). , ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por
un; item 080 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma
das extremidades, cor: laranja, ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un;
4) CONTRATADA: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - item 001 - bl admissao / evolucao de
enfermagem, papel jornal, tamanho a4, impressao azul escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 15,9000 (quinze reais e noventa centavos) por bl;
item 025 - bl laudo para solicitacao de autorizacao de internacao hospitalar, 02 vias (1º via
branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado., ao
preço de r$ 16,0700 (dezesseis reais e sete centavos) por bl; item 046 - cartao controle de
consulta, papel azul claro (tipo cartao), tamanho 11x16 cm, impressao azul, frente verso (teor
diferente)., ao preço de r$ 2,5600 (dois reais e cinquenta e seis centavos) por bl; item 047 cartao transfusional receptor, medidas: altura: 13,5 cm x largura: 12,5 cm em papel cartolina
branco, gramatura: 150, impressao preta frente e verso com teores diferentes, ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 049 - envelope branco 19 x 25 s/ timbre, ao
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preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por env; item 050 - envelope branco 19x25
timbrado, ao preço de r$ 0,8800 (oitenta e oito centavos) por env; item 051 - envelope branco 25
x 35, timbrado, ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por env; item 052 envelope branco 31 x 41, timbrado, ao preço de r$ 1,4200 (hum real e quarenta e dois centavos)
por env; item 053 - envelope branco 37 x 47, timbrado, ao preço de r$ 2,3900 (dois reais e trinta
e nove centavos) por env; item 054 - envelope comercial branco, timbrado, impressao azul,
tamanho 23 x 11,4 cm., ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por env; item 055 envelope pardo 19x25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por env; item
056 - envelope pardo 25x35 s/ timbre, ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por
env; item 057 - envelope pardo 27x37 timbrado (rh), ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove
centavos) por un; item 078 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: azul, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove
centavos) por un; item 081 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: verde, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove
centavos) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE EQUIPOS E SERINGAS COM COMODATO DAS RESPECTIVAS BOMBAS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 245/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 243/2021 (Ata de Registro de Preços: 015/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA para o Bloco I ao valor global de R$ 106.150,00
(cento e seis mil e cento e cinquenta reais) sedo item 01 - 1.000 un equipo fotossensivel para
bomba de infusao ao valor uniotário de R$ 20,20 (vinte reais e vinte centavos); item 02 4.500 un
equipo para administracao de solucoes parenterais com ponta perfurante iso, sistema fechado,
com tampa protetora, camara de gotejamento flexivel, gotejador ajustado para 1ml=20 gotas,
tubo extensor de pvc com 1.40cm, pincatipo rolete, intermediario luer universal, com tampa
protetora. para bomba de infusão. embalagem individual blister em papel grau cirurgico, uso
unico esteril, com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s ao valor
unitário de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos).; Bloco II ao valor global de R$ 21.870,00
(vinte e um mil oitocentos e setenta reais) sendo item 01 - 900 un equipo livre de pvc para
administração de soluções parenterais por bomba de infusão contínua em sistema linear estéril,
de uso único, apirogênico, atóxico, comprimento aproximado de 225 cm, com tubulação livre de
pvc, transparente, flexível, com ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de
solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar de 0,2 micra em sua
lateral, câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 15 micra,
pinça rolete com corta -fluxo, clamp antifluxo livre móvel com trava mecânica, filtro de solução
antibacteriológico externo de 0,2 micra, conector tipo luer-lock com capa protetora, firma e de
fácil remoção. embalagem individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro
no ministério da saúde ao valor unoitário de R$ 24,30 e Bloco III ao valor global de R$ 24.560,00
(vinte e quatro mil quinhentos e sessenta reais) sendo item 01 - 800 un seringa para uso em
bomba 20ml, bico do tipo luer lock, corpo em polipropileno com graduação nítida, milimetrada e
siliconizado, atóxico, apirogênico, estéril, pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado,
embalagem individual. constitui-se dos seguintes componentes: cilindro: componente injetado
termoplasticamente em polipropileno (pp), translúcido, atóxico e inerte. haste: componente injetado termoplasticamente em polipropileno (pp) natural, atóxico e inerte.pistão: borracha vulcanizada isenta de látex. certificação inmetro para uso em bomba de infusão ao valor unitario de R$
9,00 (no ve reais); item 02 - 800 un seringa para uso em bomba 50ml, bico do tipo luer lock, corpo
em polipropileno com graduação nítida, milimetrada e siliconizado, atóxico, apirogênico, estéril,
pistão em borracha (isento de látex) e siliconizado, embalagem individual. constitui-se dos
seguintes componentes: cilindro: componente injetado termoplasticamente em polipropileno (pp),
translúcido, atóxico e inerte. aste: componente injetado termoplasticamente em polipropileno
(pp) natural, atóxico e inerte.pistão: borracha vulcanizada isenta de látex. certificação inmetro
para uso em bomba de infusão ao valor unitário de R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos); item
03 - 800un equipo extensor para perfusao para uso em bomba de seringa, tubo transparente em
polietileno conector distal luer femea com tampa protetora, conexão luer slip com o paciente,
estéril, apirogênico, suporta pressões de até 1 bar. embalado em papel grau cirúrgico. dimensões aproximadas: 12 x 150 mm - compativel com quaisquer marcas e tipos de seringas ao valor
unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) e item 04 - equipo extensor para perfusao
para uso em bomba de seringa, tubo transparente em polietileno conector distal luer femea com
tampa protetora, conexão luer slip com o paciente, estéril, apirogênico, suporta pressões de até
1 bar. embalado em papel grau cirúrgico. dimensões aproximadas: 8 x 120 mm.\u200b - compativel com quaisquer marcas e tipos de seringas ao valor unitário de R$ 6,00 (seis reais).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
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LICITAÇÃO Nº. 252/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2502021 (Ata de Registro de Preços:
065/2022, 066/2022 e 067/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA para os itens: Lote III ao valor global de
R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais) e Lote V ao valor global de R$ 13.600,00
(treze mil e seiscentos reais);
2) CONTRATADA: HEMOTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para os itens: Lote I ao valor
global de R$ 35.566,22 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois
centavos), Lote VI ao valor global de R$ 8.380,00 (oito mil e trezentos reais), Lote VII ao valor
global de R$ 13.714,56 (treze mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos),
Lote X ao valor global de R$ 60.210,78 (sessenta mil duzentos e dez reais e setenta e oito
centavos)
3) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA para os itens: Lote II ao valor global de R$13.870,78
(treze mil oitocentos e setenta reais e setenta e oito centavos), Lote IV ao valor global de R$
3.705,12 (três mil setecentos e cinco reais e doze centavos).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 253/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 2512021 (Ata de Registro de Preços: 049/2022, 050/2022, 051/2022 e 052/
2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA para os itens: Bloco II ao valor global de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais);
2) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA para os itens: Bloco
VI ao valor global de R$ 13.515,00 (treze mil quinhentos e quinze reais);
3) CONTRATADA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – ME para os itens: Bloco III ao valor global
de R$ 8.090,00 (oito mil e noventa reais); Bloco IV ao valor global de R$ 3.165,00 (três mil cento
e sessenta e cinco reais); Bloco V ao valor global de R$ 602,50 (seiscentos e dois reais e
cinquenta centavos);
4) CONTRATADA: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para o item: Bloco I ao valor
global de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 254/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 252/2021 (Ata de Registro de Preços: 053/2022, 054/2022, 055/2022, 056/
2022, 057/2022, 058/2022, 059/2022 e 060/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 016 - tubo de fundo
cônico, volume de 15ml, pp, 17x120mm, com tampa rosqueável, com área para escrita e estéril,
contendo 50 unidades, ao preço de r$ 28,9000 (vinte e oito reais e noventa centavos) por pct;
item 024 - kit para determinacao quantitativa de fibrinogenio no plasma citratado, pronto para uso,
sem necessidade de diluicao de reagente, com diluicao apenas para o plasma referencia
(calibrador) nas diluicoes da bula, onde o plasma referencia e usado para calibracao, com
validade da curva de calibracao ate o fim do kit. kit com 150 testes para automação ou semiautomacao, compativel com os coagulometros quicktime e maxclott, ao preço de r$ 275,4000
(duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) por kit; item 039 - azul de metileno zihel
nielsen 500ml, ao preço de r$ 12,7500 (doze reais e setenta e cinco centavos) por un; item 052
- bac tray 1 sistema destinado a identificacao bioquimica de bacterias gram negativas , cx c/ 10
testes., ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis reais) por cx; item 053 - bac tray 2 sistema
destinado a identificação bioquímica de bactérias gram negativas, cx c/ 10 testes, ao preço de r$
136,0000 (cento e trinta e seis reais) por cx; item 054 - bac tray 3 sistema destinado a identificacao bioquimica de bacterias gram negatives cx c/ 10 testes, ao preço de r$ 136,0000 (cento e
trinta e seis reais) por cx; item 076 - lactose monohidratada -uso oral fr c/ 500 grs , ao preço de
r$ 32,4000 (trinta e dois reais e quarenta centavos) por fr; item 092 - eppendorf de plástico,
estéril, descartável, com capacidade 0,5 ml - pcte 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0200 (dois
centavos) por un; item 093 - eppendorf de plástico, estéril, descartável, com capacidade de 1,5
ml - pcte 500 unidades, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 138 - sabao
desincrostante pct c/ 01 kg, ao preço de r$ 24,6500 (vinte e quatro reais e sessenta e cinco
centavos) por pct;
2) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 108 - lamínulas de vidro para
microscopia, tamanho 22x22 mm - embalagem com 10 cxs com 100 unidades, ao preço de r$
5,0600 (cinco reais e seis centavos) por cx; item 110 - cabo 3 para bisturi 13 cm (p/lam. 10,11,12
e15), ao preço de r$ 11,9000 (onze reais e noventa centavos) por un;
3) CONTRATADA: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP
- item 038 - azul de timol c/ 5grs., ao preço de r$ 23,5000 (vinte e tres reais e cinquenta centavos)
por fr; item 050 - alcool metilico frasco com 01 litro, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por fr;
item 051 - glicerina bi destilada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em
suspensao,isento de odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$
24,0000 (vinte e quatro reais) por fr; item 070 - cloreto de sódio pa acs - frasco com 500g, ao
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preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por fr; item 071 - hidroxido de potassio pa acs -frasco
com 500 gramas, ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por fr; item 073 - acido cloridrico p.a
c/ 500ml, ao preço de r$ 25,1100 (vinte e cinco reais e onze centavos) por fr; item 074 - sacarose
pa - frasco com 500 gr, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 075 - ureia pa acs
frasco de 500 grs, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por fr; item 140 - detergente concentrado
composto por tensoativo não iônico, isento de fosfato, não altera ensaios enzimáticos, de uso
específico para limpeza de vidrarias laboratoriais, materiais em poliestireno, metais nobres e
outros utensílios sensíveis à alcalinidade, acidez e íons, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e
quatro reais) por fr; item 149 - caixa termica 8,5 litros: tampa articulada e alça superior para fácil
transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões
internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as
dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 132,0000 (cento
e trinta e dois reais) por un; item 161 - proveta de plástico, autoclavável, com base hexagonal,
capacidade para 1000ml e graduação de 10ml, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais)
por un; item 162 - proveta de plástico, autoclavável, com base hexagonal, capacidade para
500ml e graduação de 10ml, ao preço de r$ 19,4700 (dezenove reais e quarenta e sete centavos) por un; item 163 - proveta de plástico, autoclavável, com base hexagonal, capacidade para
250ml e graduação de 2ml, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 164 - proveta de
plástico, autoclavável, com base hexagonal, capacidade para 100ml e graduação de 1ml, ao
preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un;
4) CONTRATADA: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 001 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca,
tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 4ml, edta k2 e gel separador, com tampa
de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao
preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por pct; item 002 - tubo de plástico para coleta de
sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável,
incolor, volume de 4ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora
rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais)
por cx; item 003 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em
rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 2ml, com edta k2 ou k3, tampa
de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; item 004 - tubo de plástico para coleta de sangue
a vácuo, com sistema de segurança em rosca, parede dupla pet/ pp, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume 2ml, com citrato de sódio 3,2%, tampa de borracha siliconizada e
capa protetora rosqueável na cor azul - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 71,0000 (setenta
e um reais) por pct; item 005 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 2ml, com fluoreto
de sódio + edta k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor cinza –
pct com 100 unidades, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por pct; item 006 - tubo de
plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x100mm,
estéril, descartável, incolor, volume de 5,0 ml, com gel separador e ativador de coágulo, com
tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor vermelha - pct / cx com 100 unidades.,
ao preço de r$ 61,0000 (sessenta e um reais) por cx; item 007 - tubo de plástico para coleta de
sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável,
incolor, volume de 3,5ml, com gel separador e ativador de coágulo, tampa de borracha siliconizada
e capa protetora rosqueável na cor vermelha - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 65,0000
(sessenta e cinco reais) por pct; item 008 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com
sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 4ml,
sem aditivo, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor branca - pct
com 100 unidades, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por pct; item 009 - tubo de
plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x100mm,
estéril, descartável, incolor, volume de 6,0 ml, sem aditivo, com tampa de borracha siliconizada e
capa protetora na cor branca - pct com 100 unidades., ao preço de r$ 46,0000 (quarenta e seis
reais) por un; item 010 - tubo para coleta de sangue a vácuo, em pet, tamanho 16x100mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 9,0ml, com heparina sódica, com tampa de borracha siliconizada
e capa protetora rosqueável na cor verde - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 89,0000
(oitenta e nove reais) por pct; item 013 - seringa de plástico em polipropileno, tipo luer, com tampa
de vedação, bico universal, estéril, descartável, incolor, graduada, volume de 3ml, com heparina
de lítio balanceada (concentração mínima de 25 ui/ml) jateada na parede interna da seringa, para
coleta de sangue para gasometria - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais
e trinta centavos) por un;
5) CONTRATADA: MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item
023 - dengue: teste imunocromatografico para determinacao qualitativa do antigeno ns1 , ao
preço de r$ 8,8000 (oito reais e oitenta centavos) por un;
6) CONTRATADA: GC LAB DIAGNOSTICOS - item 014 - tubo capilar de vidro para
microhematócrito, sem heparina, volume 70µl, comprimento 75mm - frasco com 100 unidades, ao
preço de r$ 15,8500 (quinze reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 015 - tubo de ensaio
de vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por un; item 017
- hcv: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa do anticorpo anti-hcv (hepatite
c), ao preço de r$ 3,0200 (tres reais e dois centavos) por un; item 018 - hbsag: teste
imunocromatográfico para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite b (hbsag), ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 020 bchg: tiras reativas para diagnóstico de gravidez em soro, plasma e urina, com sensibilidade de
25 mui/ml, por imunocromatografia, ao preço de r$ 0,5800 (cinquenta e oito centavos) por un;
item 021 - troponina: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa de ctnl (troponina
cardíaca humana), ao preço de r$ 4,3900 (quatro reais e trinta e nove centavos) por un; item 022
- sangue oculto: teste imunocromatográfico para pesquisa qualitativa de sangue oculto nas
fezes, ao preço de r$ 2,9300 (dois reais e noventa e tres centavos) por un; item 026 - antígeno
para reação de vdrl - rpr brás, estabilizado e pronto para uso, com controles positivo e negativo
inclusos - apresentação: frasco com 2,5ml, ao preço de r$ 34,9800 (trinta e quatro reais e
noventa e oito centavos) por fr; item 027 - antiestreptolisina "o" em látex - reagente pronto para
uso - capacidade para 100 testes, ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por kit; item 028
- proteína c reativa em látex - reagente pronto para uso - capacidade para 100 testes, ao preço
de r$ 24,6400 (vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) por kit; item 029 - fator
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reumatóide em látex - reagente pronto para uso - capacidade 100 testes, ao preço de r$ 26,3400
(vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) por kit; item 031 - indicador biológico composto por
esporos vivos de alta resistência do microrganismo geobacilus stearothermophilus, impregnados
em um disco de papel-filtro, destinados ao controle e/ou monitoramento de processos e ciclos de
esterilização em autoclave por vapor saturado (calor úmido) - 121°c a 134°c - cx com 10
unidades, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por cx; item 032 - plasma controle
contendo 03 analitos incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação
e controle interno de qualidade, compatível com analisadores automáticos e semi-automáticos de
coagulação, nível normal (n1) - 100 testes, ao preço de r$ 73,3900 (setenta e tres reais e trinta
e nove centavos) por kit; item 033 - plasma controle contendo 03 analitos incorporados em uma
matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de qualidade, compaível
com analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível patológico (n2) - 100
testes, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por pct; item 034 - fita reagente para
urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, glicose,
proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e densidade (10 parâmetros) - frasco com 100 fitas, ao
preço de r$ 21,2400 (vinte e um reais e vinte e quatro centavos) por fr; item 035 - fita reagente
para urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, ácido
ascórbico, glicose, proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e densidade (11 parâmetros) - frasco
com 100 fitas, ao preço de r$ 52,9500 (cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) por
fr; item 036 - fita para ph ( 0 a 14) com 100 tiras, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por
cx; item 041 - solução descorante para coloração de ziehl neelsen ou b.a.a.r, composta por ácido
clorídrico e álcool etílico - frasco com 500ml, ao preço de r$ 14,9900 (quatorze reais e noventa
e nove centavos) por fr; item 043 - cristal violeta para coloração de gram 500ml, ao preço de r$
18,6900 (dezoito reais e sessenta e nove centavos) por fr; item 044 - fucsina fenicada para
coloração de gram 500ml, ao preço de r$ 9,9900 (nove reais e noventa e nove centavos) por fr;
item 047 - eosina azul de metileno em solução segundo wright para uso laboratorial - 1000 ml, ao
preço de r$ 39,9900 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos) por fr; item 049 - eosina azul
de metileno em solução segundo giemsa para uso laboratorial - 1000 ml, ao preço de r$ 48,4500
(quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) por fr; item 058 - agar (citrato) simons com
500 gramas, ao preço de r$ 354,0000 (trezentos e cinquenta e quatro reais) por fr; item 059 agar cled ,fr c/ 500 grs, ao preço de r$ 354,9900 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa
e nove centavos) por fr; item 061 - agar muller hinton , fr c/ 500grs, ao preço de r$ 319,9900
(trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) por fr; item 064 - agar salmonellashigella (ss) fr com 500g, ao preço de r$ 307,9900 (trezentos e sete reais e noventa e nove
centavos) por fr; item 065 - caldo tioglicolato frasco com 500g, ao preço de r$ 235,8900 (duzentos
e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) por fr; item 079 - hemocultura pediátrica: meio de
cultura destinado ao isolamento de microrganismos em amostras de sangue. caixa contendo 10
frascos de 9ml cada, ao preço de r$ 28,9900 (vinte e oito reais e noventa e nove centavos) por
cx; item 083 - mif conservante parasitologico frasco com 1000 ml, ao preço de r$ 17,5000
(dezessete reais e cinquenta centavos) por fr; item 084 - filtro de plástico para exames
parasitológicos, descartável, com encaixe para tubos cônicos - pct com 500 unidades, ao preço
de r$ 289,9900 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) por pct; item 085 torniquete (garrote) descartável, adulto, em borracha sintética, tipo strech - rolo com 25 unidades,
ao preço de r$ 26,9000 (vinte e seis reais e noventa centavos) por cx; item 086 - torniquete
(garrote) com motivos infantis, confeccionado em poliéster - lycra, isento de látex, policarbonato,
polioximetileno, com sistema de auto-trava, botão de regulagem de tensão, botão de destravamento
do sistema., ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item 087 - adaptador
de agulhas múltiplas para coleta a vácuo de liberação rápida, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta
e oito centavos) por un; item 090 - ponteira azul, universal, descartável, autoclavável, com
volume de 100 a 1000 microlitros - pcte com 500 unidades, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos)
por un; item 094 - alça calibrada descartável 1/100, pacote com 100 unidades, uma extremidade
com alça calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$ 16,9900 (dezesseis reais e
noventa e nove centavos) por pct; item 095 - alça calibrada descartável 1/1000, pacote com 100
unidades, uma extremidade com alça calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$
16,9900 (dezesseis reais e noventa e nove centavos) por pct; item 100 - papel filtro qualitativo
redondo, diâmetro de 09 cm, gramatura de 80 g/m2, teor de cinza 0,5%, porosidade de 3 micras
- caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 4,0900 (quatro reais e nove centavos) por cx; item 101
- lampada p/ microscopio 6 volts 20w, ao preço de r$ 18,6900 (dezoito reais e sessenta e nove
centavos) por un; item 102 - óleo de imersão para microscopia - frasco com 100 ml, ao preço de
r$ 12,7700 (doze reais e setenta e sete centavos) por fr; item 103 - camara de newbauer
espelhada unidade, ao preço de r$ 266,8300 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e tres
centavos) por un; item 104 - laminula para camara de newbauer 20x26x0,4 mm caixa com 10
unidades, ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por cx; item 105 - placa
de kline com 12 cavidades polidas - unidade, ao preço de r$ 38,5000 (trinta e oito reais e
cinquenta centavos) por un; item 106 - lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm,
lisa - pcte com 50 unidades, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por cx;
item 107 - lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm, com extremidade fosca - cx
com 50 unidades, ao preço de r$ 5,3500 (cinco reais e trinta e cinco centavos) por cx; item 111
- algodão hidrófobo em rama - rolo com 500g, ao preço de r$ 13,9000 (treze reais e noventa
centavos) por pct; item 113 - placa de petri descartavel 150x15mm , ao preço de r$ 1,6700 (hum
real e sessenta e sete centavos) por un; item 114 - placa de petri esteril, descartavel, transparente,
com divisao para dois compartimentos, lisa, dimensoes: 90 x 15 mm, ao preço de r$ 0,6700
(sessenta e sete centavos) por un; item 116 - placa de petri esteril, descartavel, transparente,
um compartimento, lisa, dimensoes: 60 x 15 mm , ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos)
por un; item 117 - placas 90x15mm contendo ágar mueller hinton suplementado com 5% de
sangue de cavalo desfibrinado e 20 mg/l de beta-nad, para execução do antibiograma pela
técnica de disco difusão para microrganismos fastidiosos - caixa com 10 placas, ao preço de r$
3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por cx; item 118 - micropipetas automatica
autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao
preço de r$ 76,4500 (setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 119 micropipeta automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros ( 100 ul ). (com certificado de
calibracao e com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 76,4500 (setenta e seis reais e quarenta e
cinco centavos) por un; item 120 - micropipetas automatica monocanal fixo 250 ul (c/ certificado
de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 76,4500 (setenta e seis reais e quarenta
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e cinco centavos) por un; item 121 - micropipeta automática, monocanal, volume fixo 500
microlitros, com ejetor de ponteiras e certificado de calibração, ao preço de r$ 76,4500 (setenta
e seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 122 - micropipeta automática, monocanal,
volume fixo 20 microlitros, com ejetor de ponteiras e certificado de calibração, ao preço de r$
76,4500 (setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 123 - micropipetas
automatica autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras),
ao preço de r$ 76,4500 (setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 126 micropipeta automática, monocanal, volume variável de 1000 a 5000 microlitros, com certificado
de calibração e ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 134,9900 (cento e trinta e quatro reais e
noventa e nove centavos) por un; item 128 - termômetro de vidro para imersão em banho-maria,
com escala externa gravada de -10 a +60ºc e divisão de 01ºc; com diâmetro de 06mm e
comprimento mínimo de 260mm , ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item
131 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 36 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de
r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 132 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos
- para 72 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 133 - rack (ou
estante) para vhs, de plástico, sem graduação, com espaço para 10 tubos, para sistema manual,
ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por un; item 134 - saco de lixo para autoclave de
20 litros - pacote com 10 unidades, ao preço de r$ 11,0900 (onze reais e nove centavos) por pct;
item 143 - maleta com duas bandejas articuladas, com alça e fechamento com trava, em polipropileno
(ou similar), cor: branca , medida aproximada de 37 x 19 x 19 cm, ao preço de r$ 85,9000 (oitenta
e cinco reais e noventa centavos) por pç; item 147 - coletor rígido para perfurocortantes.
fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável, permitir a visualização do conteúdo
descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica
para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. capacidade de 7 litros ( retangular ).
atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por un; item 151 - caixa
termica 15 litros com termometro contendo tampa articulada e alca superior para facil
transporte.material polipropileno, isolante termico: poliuretano dimensoes aproximadas ( comp x
larg x alt ) : 37x25x36 cm. - preferencialmente na cor azul ou vermelha . a capacidade e as
dimensoes podem variar em até 10% para mais ou para menos. possuir termometro de maxima
e minima com funcao °c/°f. peso aproximado de 1,86 kg., ao preço de r$ 199,0000 (cento e
noventa e nove reais) por un; item 152 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 10 ml -vidro temperado
, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 153 - pipeta de vidro
graduada 1/100 - 5 ml -vidro temperado , ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta
centavos) por un; item 154 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 2ml, ao preço de r$ 4,5000 (quatro
reais e cinquenta centavos) por un; item 155 - bequer de vidro graduado 100ml , ao preço de r$
7,9000 (sete reais e noventa centavos) por un; item 156 - bequer de vidro graduado 250ml , ao
preço de r$ 9,3500 (nove reais e trinta e cinco centavos) por un; item 157 - bequer de vidro
graduado 50ml , ao preço de r$ 6,4900 (seis reais e quarenta e nove centavos) por un; item 158
- balao de vidro borosilicato 3.3, fundo chato, gargalo longo, com orla, 160mm (altura) x 160mm
(diâmetro), volume 250 ml, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 159 - balao de
vidro borosilicato 3.3, fundo chato, gargalo longo, com orla, 200mm (altura) x 200mm (diâmetro),
volume 500 ml, ao preço de r$ 36,2500 (trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) por un; item
160 - balao de vidro borosilicato 3.3, fundo chato, gargalo longo, com orla, 200mm (altura) x
131mm (diâmetro), volume 1000 ml, ao preço de r$ 48,9000 (quarenta e oito reais e noventa
centavos) por un; item 165 - deionizador: confeccionado em plastico pvc, possuir sensor
condutivimetro de alarme otico (alertando da necessidade da troca da coluna). lampada vermelha
da celula condutimetrica indicando quando ha necessidade de troca da coluna intercambiavel.
condutividade : 0,7 a 4,0 µ s/cm. resistividade : 1,5 a 0,3 m o xcm. ph: 5 a 8. eletrolitos totais
dissolvidos <1 ppm. dimensoes em cm 20xh77. vazao 50l/hora., ao preço de r$ 1.349,0000 (hum
mil e trezentos e quarenta e nove reais) por un;
7) CONTRATADA: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA - item 019 - sífilis: teste
imunocromatográfico para determinação qualitativa de anticorpos totais anti-treponema pallidum
, ao preço de r$ 1,9000 (hum real e noventa centavos) por un; item 025 - glicose aromatizada
sabor limão - 75g para realização do teste de tolerância à glicose (ttg) - frasco com 300ml, ao
preço de r$ 4,2500 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por fr; item 037 - azul de cresil
brilhante com 100ml, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por fr; item 040 - fucsina
fenicada para coloração de ziehl nielsen 500ml, ao preço de r$ 21,2000 (vinte e um reais e vinte
centavos) por fr; item 042 - alcool acetona p/ gram500ml, ao preço de r$ 15,2700 (quinze reais
e vinte e sete centavos) por fr; item 048 - eosina azul de metileno segundo giemsa (pó) - frasco
com 25g , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 055 - tiras para oxidase c/ 10
tiras, ao preço de r$ 22,9900 (vinte e dois reais e noventa e nove centavos) por fr; item 056 reativo de kovacs - frasco de 10 ml., ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 057 - teste
em disco para realização do teste de pyr - caixa contendo 24 discos + 1 frasco de 2ml de
reagente, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por cx; item 060 - agar macconkey
fr com 500g, ao preço de r$ 314,8900 (trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos) por
fr; item 066 - caldo bhi frasco com 500g, ao preço de r$ 339,9900 (trezentos e trinta e nove reais
e noventa e nove centavos) por fr; item 069 - peptona bacteriologica - frasco com 500g, ao preço
de r$ 339,8900 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) por un; item 078 - meio
para hemocultura - cx com 10 frascos de 45ml cada, ao preço de r$ 37,3900 (trinta e sete reais
e trinta e nove centavos) por cx; item 080 - alfa naftol frasco 10 ml, ao preço de r$ 9,4900 (nove
reais e quarenta e nove centavos) por fr; item 081 - hidroxido de potassio a 40% 10ml, ao preço
de r$ 9,9900 (nove reais e noventa e nove centavos) por fr; item 082 - cloreto ferrico 10 ml, ao
preço de r$ 9,4900 (nove reais e quarenta e nove centavos) por fr; item 088 - bandagem adesiva
pós coleta para adulto, em formato esférico e na cor bege - cx com 500 unidades, ao preço de
r$ 14,4700 (quatorze reais e quarenta e sete centavos) por cx; item 089 - ponteira amarela,
universal, descartável, autoclavável, com volume de 1 a 200 microlitros - pcte com 1000 unidades,
ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos) por un; item 091 - ponteira universal, descartável,
autoclavavel, para micropipetas de volume de 1000 a 5000 microlitros, ao preço de r$ 0,4000
(quarenta centavos) por un; item 096 - swab esteril de plastico sem meio de transporte ( c / 100
unidades), ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por pct; item 098 - frasco coletor de urina , esteril
, com tampa de rosca transparente capacidade para 80ml , ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis
centavos) por un; item 099 - coletor de urina infantil unissex, volume de 100ml, estéril, incolor,
descartável - cx com 100 unidades, ao preço de r$ 52,8900 (cinquenta e dois reais e oitenta e
nove centavos) por cx; item 112 - peras de borracha com 3 esferas , ao preço de r$ 16,9900
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(dezesseis reais e noventa e nove centavos) por un; item 115 - placa de petri esteril, descartavel,
transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 90 x 15 mm, ao preço de r$ 0,5800 (cinquenta
e oito centavos) por un; item 124 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal volume
variavel de 10 a 100 microlitros, com certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras, ao
preço de r$ 131,9900 (cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos) por un; item 125 micropipetas automatica autoclavavel monocanal volume variavel de 20 a 200 microlitros, com
certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 131,9900 (cento e trinta e um
reais e noventa e nove centavos) por un; item 127 - pipeta de pasteur graduada de 500 em 500
microlitros, transparente, fabricada em polietileno, com parede uniforme e volume de 3 ml embalagem com 500 unidades, ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 129 termômetro para estufas bacteriológicas e esterilização a seco, com escala interna, capilar
redondo branco ou amarelo, preenchimento de mercúrio (hg), variação de -10 a 320ºc, com
divisão de 5ºc - unidade;, ao preço de r$ 133,5000 (cento e trinta e tres reais e cinquenta
centavos) por un; item 130 - termômetro digital de máxima e mínima, com cabo extensor para
geladeira de 2 metros, ponta em inox, faixa de temperatura externa: -50 a 70°c; faixa de temperatura
interna: -20 a 70°c; resolução interna e externa: 0,1°c; exatidão interna e externa: ±1°c; memória
de máxima e mínima; função ¿reset¿; alarme sonoro configurável de temperatura; suporte para
mesa e parede; alimentação: 1 pilha aaa de 1,5v , ao preço de r$ 72,9900 (setenta e dois reais
e noventa e nove centavos) por un; item 135 - escova p/lavar tubos de vidro (grande) c/ cerdas
na ponta , ao preço de r$ 4,8900 (quatro reais e oitenta e nove centavos) por un; item 136 escova p/ lavagem de tubo de vidro (media), ao preço de r$ 4,8900 (quatro reais e oitenta e nove
centavos) por un; item 137 - escova c/ cerdas nas pontas p/ lavar tubos de vidro (pequena), ao
preço de r$ 4,8900 (quatro reais e oitenta e nove centavos) por un; item 139 - limpador
desincrustante sc-200 galão de 5 litros, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por gl; item 142
- jarra de anaerobiose, de material rígido, leve, transparente, capacidade para 2,5l, dimensões
160x150 mm, com tampa e anel de vedação., ao preço de r$ 560,0000 (quinhentos e sessenta
reais) por un; item 144 - suporte para coloracao de laminas (22 no total), com bandeja dupla em
chapa de alumínio e sistema de escoamento do líquido de coloracao, ao preço de r$ 130,0000
(cento e trinta reais) por un; item 145 - suporte para 8 micropipetas do tipo carrossel, fabricado
em plástico, com capacidade para acomodar 6 pipetadores monocanais e 2 multicanais, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un; item 148 - coletor rígido para perfurocortantes.
fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável, permitir a visualização do conteúdo
descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica
para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. capacidade de 0,9 litros ( redondo ).
atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 12,9800 (doze reais e noventa e oito centavos) por un;
item 150 - caixa termica 49,2 litros: possuir tampa articuladas, alcas laterais, dreno para o
escoamento de líquidos. dimensoes externas aproximadas: 70,5 cm x 38 cm x 43,82 cm dimensões
internas: 52,07 cm x 22,23 cm x 31,12 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as
dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 434,9900
(quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) por un; item 166 - disco atb
ceftazidima 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 167 - disco atb linezolida 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 168 - disco atb nitrofurantoína 100 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 169
- disco atb penicilina 1u - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 170 - disco atb piperacilina + tazobactam 30-06 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 171 - disco atb
vancomicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 172 - disco atb gentamicina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de
r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 173 - disco atb ampicilina 02 mcg- frasco
com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 174 - disco
atb ceftazidima 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 175 - disco atb linezolida 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 176 - disco atb nitrofurantoína 300 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 177
- disco atb penicilina g 10u - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 178 - disco atb piperacilina + tazobactam 110 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 179 - disco atb
vancomicina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta
centavos) por fr; item 180 - disco atb gentamicina 120 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço
de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por un; item 181 - disco atb ampicilina 10 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 182
- disco atb amoxacilina + ác. clavulânico 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000
(nove reais e setenta centavos) por fr; item 183 - disco atb cefepime 30 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 184 - disco atb
ampicilina + sulbactam 20 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e
setenta centavos) por fr; item 185 - disco atb amicacina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 186 - disco atb bacitracina 10
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item
187 - disco atb cefoxitina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais
e setenta centavos) por fr; item 188 - disco atb ceftriaxona 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 189 - disco atb ciprofloxacina 05
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item
190 - disco atb clindamicina 02 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais
e setenta centavos) por fr; item 191 - disco atb eritromicina 15 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 192 - disco atb gentamicina 10
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item
193 - disco atb imipinem 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e
setenta centavos) por fr; item 194 - disco atb levofloxacina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 195 - disco atb meropenem 10
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item
196 - disco atb norfloxacina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais
e setenta centavos) por fr; item 197 - disco atb novobiocina 05 mcg - frasco com 50 unidade, ao
preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por fr; item 198 - disco atb oxacilina 01 mcg - frasco com
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50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr; item 199 - disco atb
optoquina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por fr;
item 200 - disco atb rifampicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove
reais e setenta centavos) por fr; item 201 - disco atb polimixina b 300 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por fr;
8) CONTRATADA: BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - item 045 - lugol para coloracao de gram
500 ml, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por fr; item 046 - eosina azul de metileno segundo
wright (pó) - frasco com 25g, ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro reais) por fr; item 062
- caldo rappaport vassidialis fr com 500g, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais) por fr; item
063 - agar sal manitol fr com 500g, ao preço de r$ 260,0000 (duzentos e sessenta reais) por fr
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 255/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 253/2021 (Ata de Registro
de Preços: 073/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CMG DIAGNÓSTICA LTDA para os itens: Bloco I Ao valor global de r$
46.489,60 (quarenta e seis mil qutrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) sendo
item 01 60 un pack de reagentes para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180
- marca roche ao vallor un r$ 394,46 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis
centavos); item 02 15 un solução de limpeza para analisador de eletrólitros compatível com o
modelo avl 9180 - marca roche - frasco com 125ml ao valor unitário de r$ 381,85 (trezentos e
oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos); item 03 15 un solução condicionadora de npa
(sódio) para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - frasco
com 125ml ao valor unitário de r$ 420,07 (quatrocentos e vinte reais e sete centavos) e item 04
15 cx controle de referência nível i, ii e iii para monitorar a performance dos analisadores de
eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 - marca roche - caixa com 03x10x1ml ao valor
unitário de r$ 719,55 (setecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) e Bloco II ao
valor global de 104.338,58 (cento e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito
centavos) sendo item 05 70 gl de diluente para automação compatível com analisador hematológico xs 1000i - marca sysmex - galão de 20 litros ao valor unitário de r$ 341,85 (trezentos e
quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos); item 06 30 un solução hemolisante (stromatolyser
4dl) para automação compatível com analisador hematológico xs 1000i - marca sysmex -– frasco
com 5 litros ao valor un de r$ 1.106,56 (hum mil cento e cinco era e cinquenta e seis reais); item
07 15 un solução corante (stromatolyser 4ds) para automação compatível com analisador
hematológico xs 1000i - marca sysmex - caixa com 03 (três) sachês de 42 ml ao valor unitário r$
2.798,38 (dois mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos); item 08 30 un
solução hemolisante (sulfolyser) para automação compatível com analisador hematológico xs
1000i - marca sysmex - frasco com 1l ao valor unitário de r$ 675,16 (seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) e item 09 15 un controle hematológico para linha xs sysmex echeck 1x1x4,5mlx3 frascos com os níveis l/n/h ao valor unitário de r$ 594,09 (quinhentos e
noventa e quatro reais e nove centavos).
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME
DE COLANGIORESSONÂNCIA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 257/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 255/
2021 (Ata de Registro de Preços: 028/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA para o registro
de preços para a contratação de serviços médicos especializados na realização de exame de
colangioressonância que ofertou o valor de R$ 268,72 (duzentos e sessenta e oito reais e
setenta e dois centavos) por procedimento.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME
DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 259/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 257/2021 (Ata de Registro de Preços: 071/2022), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: BRUNA SUELEN RAYMUNDO LUZ para o registro de preços para a contra-

tação de serviços médicos especializados na realização de exame de colangiopancreatografia
retrógrada endoscópica (cpre) que ofertou o Valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)
por procedimento.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 260/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
258/2021 (Ata de Registro de Preços: 027/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA item 001 angioressonancia, ao preço de r$ 514,5100 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e um
centavos) por un; item 002 - colangioressonância, ao preço de r$ 268,7200 (duzentos e sessenta
e oito reais e setenta e dois centavos) por un; item 005 - rnm com sedação, ao preço de r$
1.220,0000 (hum mil e duzentos e vinte reais) por un; item 006 - rnm multiparamétrica da próstata,
ao preço de r$ 1.380,0000 (hum mil e trezentos e oitenta reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME
DE COLONOSCOPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 268/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 266/2021 (Ata de Registro de Preços: 072/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BRUNA SUELEN RAYMUNDO LUZ - item 001 - colonoscopia com plasma de
argônio, ao preço de r$ 1.950,0000 (hum mil e novecentos e cinquenta reais) por un.
Varginha, 31 de março de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – MARÇO/2022
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
em regime de locação, de tenda,
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

017/2022
IMPÉRIO DAS TENDAS LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 114.000,72
Contratação de serviços especializados para fornecimento,
gradil e fechamento lateral
12 (doze) meses
Licitação nº. 023/2022 – Pregão Presencial nº. 023/2022
Dante Wilson Ferreira de Carvalho
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
carimbos
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

018/2022
SÉRGIO LOPES TOLEDO & CIA LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 2.000,00
Contratação de serviços especializados em confecção de
12 (doze) meses
Dispensa Licitatória nº 008/2022
Sérgio Lopes Toledo
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
019/2022
Contratada:
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 3.849,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados em lavagem e
desinfecção de caixas/reservatórios de água
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital de Licitação nº. 034/2022 – Pregão Presencial nº. 034/
2022
Signatário pela Contratada: Ronaldo Oliveira de Souza
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO ADITIVOS DE CONTRATOS – MARÇO/2022
Nº Contrato:
046/2021 – I aditivo
Contratada:
NEUROSUL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos para avaliação na
especialidade de neurologia e neurocirurgia para atendimento, em regime de plantão sobreaviso,
na Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 041/2021 – Pregão Presencial nº. 041/2021
Signatário pela Contratada:
Vinícius Guimarães Amaral
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 25/03/2022
Valor Aditado:
R$ 147.000,00
Valor Contratado:
R$ 147.000,00
Data do Contrato:
25/03/21
Data do Aditivo:
01/03/22
=
Nº Contrato:
043/2020 – III aditivo
Contratada:
CENTRO AVANÇADO EM CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos de oncologia cirúrgica,
referente a avaliação de intercorrências e direcionamento de pacientes cirúrgicos oncológicos
cadastrados no SUS (Sistema Único de Saúde), no pronto atendimento/SUS Fácil, em regime de
plantão a distância
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 042/2020 – Pregão Presencial nº. 041/2020
Signatário pela Contratada:
Alexandre Peloso Braga
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Prorrogação de prazo e exclusão de profissional da
habilitação.
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 06/04/2022
Valor Aditado:
R$ 240.900,00
Valor Contratado:
R$ 240.900,00
Data do Contrato:
06/04/20
Data do Aditivo:
01/03/22
=
Nº Contrato:
053/2021 – I aditivo
Contratada:
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de uma empresa especializada na administração
e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos ou
magnéticos com tecnologia on line), em conformidade com a Portaria no. 087/1997 do Ministério
do Trabalho, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições destinadas aos servidores da
Administração Direta Municipal, bem como para Entidades da Administração Indireta (Fundação
Cultural do Município de Varginha, Guarda Civil Municipal, SEMUL – Serviço Municipal Funerário e
de Organização de Luto e INPREV – Instituto de Previdência do Município de Varginha, Autarquias e Fundações
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 056/2021 – Pregão presencial nº 051/2021,
realizado pela Prefeitura Municipal de Varginha
Signatário pela Contratada:
Nícolas Teixeira Veronezi
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/04/2022
Valor Aditado:
R$ 2.794.406,40
Valor Contratado:
R$ 2.794.406,40
Data do Contrato:
30/04/21
Data do Aditivo:
01/03/22
=
Nº Contrato:
055/2021 I aditivo
Contratada:
MAFRA E ARAÚJO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos em oncologia para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica na especialidade de cirurgia torácica
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 070/2021 – Pregão Presencial nº. 070/2021
Signatário pela Contratada:
Gustavo Mafra Gomes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 10/05/2022
Valor Aditado:
R$ 115.200,00
Valor Contratado:
R$ 115.200,00
Data do Contrato:
10/05/21
Data do Aditivo:
01/03/22
=
Nº Contrato:
034/2018 – IV aditivo
Contratada:
X MEDICAL ENGENHARIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva no equipamento de radiações ionizantes “cr”, da marca: fujifilm, modelo:
fcr capsula x
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 031/2018 – Pregão Presencial nº. 031/2018
Signatário pela Contratada:
Vinícius Tadeu de Souza
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Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 26/03/2022
Valor Aditado:
R$ 11.160,00
Valor Contratado:
R$ 11.160,00
Data do Contrato:
26/03/18
Data do Aditivo:
03/03/22
=
Nº Contrato:
045/2021 – II aditivo
Contratada:
JULIANO MOREIRA REIS FILHO
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em
avaliação cardiológica, para atendimento a pacientes oncológicos e pacientes que realizarão
cirurgias de catarata na Fhomuv.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 039/2021 – Pregão Presencial nº.039/2021
Signatário pela Contratada:
Juliano Moreira Reis Filho
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 19/03/2022.
Valor Aditado:
R$ 146.625,00
Valor Contratado:
R$ 146.625,00
Data do Contrato:
19/03/21
Data do Aditivo:
03/03/22
=
Nº Contrato:
056/2019 – III aditivo
Contratada:
NÚCLEO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos de videolaringoscopia
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 044/2019 – Pregão Presencial nº. 043/2019
Signatário pela Contratada:
Cléber Henrique Oliveira Santos Franco
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 25/04/2022.
Valor Aditado:
R$ 54.000,00
Valor Contratado:
R$ 54.000,00
Data do Contrato:
05/04/19
Data do Aditivo:
03/03/22
=
Nº Contrato:
039/2021 – I aditivo
Contratada:
MAFRA E ARAÚJO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em exames
de broncoscopia, traqueoscopia, biópsia de pleura e toracocentese, para atendimento aos
pacientes da Fundação
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 019/2021 – Pregão Presencial nº. 019/2021
Signatário pela Contratada:
Gustavo Mafra Gomes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses
Valor Aditado:
R$ 114.000,00
Valor Contratado:
R$ 114.000,00
Data do Contrato:
01/03/21
Data do Aditivo:
01/03/22
=
Nº Contrato:
031/2020 - II aditivo
Contratada:
OPERA RF CIRURGIA PLÁSTICA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de cirurgia plástica oncológica
(câncer de pele, não-melanoma carcinoma basocelular – cbc, não-melanoma carcinoma
espinocelular – cec, melanoma, tumor de células de merkel e carcinoma sebáceo), para os
pacientes assistidos pelo SUS na oncologia da FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 008/2020 – Pregão Presencial nº. 008/2020
Signatário pela Contratada:
Rafaela Vazi Ribeiro Lopes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 11/03/2022.
Valor Aditado:
R$ 52.800,00
Valor Contratado:
R$ 52.800,00
Data do Contrato:
11/03/20
Data do Aditivo:
04/03/22
=
Nº Contrato:
027/2019 – VII aditivo
Contratada:
THV SANEAMENTO EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
mão de obra para execução de serviços na construção civil
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 009/2019 – Pregão Presencial nº. 008/2019
Signatário pela Contratada:
Thiago Narciso Rezende
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 02/04/2022
Valor Aditado:
R$ 1.496.168,52
Valor Contratado:
R$ 1.138.105,68
Data do Contrato:
08/02/19
Data do Aditivo:
03/03/22
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Nº Contrato:
032/2020 – III aditivo
Contratada:
X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
MÉDICOS EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos do setor de radiologia
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 193/2019 – Pregão Presencial nº. 187/2019
Signatário pela Contratada:
Teodomiro Dias de Oliveira Filho
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 12/03/2022
Valor Aditado:
R$ 34.840,00
Valor Contratado:
R$ 41.800,00
Data do Contrato:
12/03/20
Data do Aditivo:
03/03/20
=
Nº Contrato:
041/2020 - II aditivo
Contratada:
MEDSUL REMOÇÕES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de gastrostomia endoscópica
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 039/2020 – Pregão Presencial nº. 038/2020
Signatário pela Contratada:
Nara Heloíse Ladeira Pereira Claudino
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 25/03/2022
Valor Aditado:
R$ 59.600,00
Valor Contratado:
R$ 59.600,00
Data do Contrato:
25/03/20
Data do Aditivo:
07/03/22
=
Nº Contrato:
040/2020 – II aditivo
Contratada:
CLÍNICA MÉDICA ONCOMEDICS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de biópsias na sede da contratante
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 036/2020 – Pregão Presencial nº. 035/2020
Signatário pela Contratada:
Rodrigo dos Santos Maganha
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 24/03/2022
Valor Aditado:
R$ 32.400,00
Valor Contratado:
R$ 32.400,00
Data do Contrato:
24/03/20
Data do Aditivo:
07/03/22
=
Nº Contrato:
048/2021 – I aditivo
Contratada:
BP SAÚDE LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados na área de
radiologia e diagnóstico por imagem, para realização de laudos de tomografia computadorizada,
incluindo: serviço de apoio com exame de tomografia computadorizada em caso de paralisação
do equipamento pertencente a FHOMUV, sistema PACS, sistemas de laudos à distância,
equipamento de impressão dos exames e demais insumos
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 045/2021 – Pregão Presencial nº. 045/2021
Signatário pela Contratada:
Hélio de Almeida Nascimento Júnior
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 12/04/2022
Valor Aditado:
R$ 504.000,00
Valor Contratado:
R$ 504.000,00
Data do Contrato:
30/03/21
Data do Aditivo:
07/03/22
=
Nº Contrato:
038/2018 – IV aditivo
Contratada:
RESSOAR CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a realização
de exames de ressonância magnética, para os pacientes internados da Fhomuv
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 034/2018 – Pregão Presencial nº. 033/2018
Signatário pela Contratada:
Paulo Roberto Magalhães Swerts
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 12/04/2022
Valor Aditado:
R$ 31.766,40
Valor Contratado:
R$ 31.766,40
Data do Contrato:
12/04/18
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
058/2021 – I aditivo
Contratada:
ENDOGASTRO VARGINHA LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a realização
de exames de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e retossigmoidoscopia
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Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 080/2021 – Pregão Presencial nº 080/2021
Signatário pela Contratada:
Edgard Dias Benfica Júnior
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 17/05/2022
Valor Aditado:
R$ 474.247,68
Valor Contratado:
R$ 474.247,68
Data do Contrato:
17/05/21
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
072/2021 – II aditivo
Contratada:
ULTRASSOM UNIMED VARGINHA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos de ultrassonografia, com
emissão de laudos, para atendimento aos pacientes da Fundação
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 090/2021 – Pregão Presencial nº. 090/2021
Signatário pela Contratada:
Paulo Roberto Magalhães Swerts
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 31/05/2022
Valor Aditado:
R$ 180.911,64
Valor Contratado:
R$ 180.911,64
Data do Contrato:
31/05/21
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
050/2021 – I aditivo
Contratada:
LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva em conjunto gerador
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 050/2021 – Pregão Presencial nº. 050/2021
Signatário pela Contratada:
Denancir Filipin
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/04/2022
Valor Aditado:
R$ 14.400,00
Valor Contratado:
R$ 14.400,00
Data do Contrato:
01/04/21
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
090/2020 – III aditivo
Contratada:
CLÍNICA CIRÚRGICA GERAL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos na especialidade de cirurgia
geral, para atendimento em regime de plantão sobreaviso
Vigência:
06 (seis) meses
Fundamento:
Licitação nº. 127/2020 – Pregão Presencial nº. 124/2020
Signatário pela Contratada:
Olívio Antônio Massa
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
06 (seis) meses, contados a partir de 28-03-2022
Valor Aditado:
R$ 360.000,00
Valor Contratado:
R$ 360.000,00
Data do Contrato:
28/09/20
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
074/2019 – III aditivo
Contratada:
PLENUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de biópsias na sede da contratante
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 057/2019 – Pregão Presencial nº. 056/2019
Signatário pela Contratada:
Alessandro Cesário da Silveira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 03/06/2022
Valor Aditado:
R$ 61.320,00
Valor Contratado:
R$ 61.320,00
Data do Contrato:
03/06/19
Data do Aditivo:
08/03/22
=
Nº Contrato:
069/2019 – IV aditivo
Contratada:
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados no fornecimento de
hemoterápicos para a agência transfusional
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Processo de Inexigibilidade nº. 007/2019
Signatário pela Contratada:
Kelly Nogueira Guerra
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 17/05/2022
Valor Aditado:
R$ 5.882,72
Valor Contratado:
R$ 5.882,72
Data do Contrato:
17/05/19
Data do Aditivo:
09/03/22
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Nº Contrato:
056/2021 – I aditivo
Contratada:
MAFRA E ARAÚJO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em procedimentos
médicos de cirurgia torácica, para atendimento aos pacientes internos e externos da Fundação
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 073/2021 – Pregão Presencial nº. 073/2021
Signatário pela Contratada:
Gustavo Mafra Gomes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 14/05/2022
Valor Aditado:
R$ 210.000,00
Valor Contratado:
R$ 210.000,00
Data do Contrato:
14/05/21
Data do Aditivo:
10/03/22
=
Nº Contrato:
031/2018 – VI aditivo
Contratada:
CARVALHO E FILHO ASSISTÊNCIA LTDA-ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
em aparelhos eletrônicos
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 025/2018 – Pregão Presencial nº. 025/2018
Signatário pela Contratada:
Jonas Heitor Teixeira de Carvalho
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 09/03/2022
Valor Aditado:
R$ 5.000,00
Valor Contratado:
R$ 7.000,00
Data do Contrato:
09/03/18
Data do Aditivo:
09/03/22
=
Nº Contrato:
072/2019 – III aditivo
Contratada:
CLÍNICA UROLÓGICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de biópsias na sede da contratada
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 058/2019 – Pregão Presencial nº. 057/2019
Signatário pela Contratada:
Thiago Costa Pereira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/05/2022
Valor Aditado:
R$ 27.000,00
Valor Contratado:
R$ 27.000,00
Data do Contrato:
30/05/19
Data do Aditivo:
09/03/22
=
Nº Contrato:
036/2018 – IV aditivo
Contratada:
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados de desinsetização
e desratização com fornecimento de 70 (setenta) porta iscas, nas dependências internas e
externas da Fundação.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 029/2018 – Pregão Presencial nº. 029/2018
Signatário pela Contratada:
Ronaldo Oliveira de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/03/2022
Valor Aditado:
R$ 13.200,00
Valor Contratado:
R$ 13.200,00
Data do Contrato:
27/03/18
Data do Aditivo:
24/03/22
=
Nº Contrato:
041/2020 – III aditivo
Contratada:
MEDSUL REMOÇÕES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de gastrostomia endoscópica
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 039/2020 – Pregão Presencial nº. 038/2020
Signatário pela Contratada:
Nara Heloíse Ladeira Pereira Claudino
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Habilitação do profissional Sandrone Granja de Abreu; CRM
41088, especialização em endoscopia
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
Permanece o inicial
Valor Contratado:
R$ 59.600,00
Data do Contrato:
25/03/20
Data do Aditivo:
24/03/22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
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Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº166/21, 424/21, 845/21, 003/22, 008/22, 009/22, 010/22, 013/22, 028/22, 032/
22 e 086/22; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Beatriz Souza Terra
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

01.03.2022 a 27.08.2022 Ou até

- Eveline Aparecida da Silva
Enfermeiro
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

01.03.2022

- Josimara Aparecida Paiva
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
o provimento do cargo por concurso público.

01.03.2022 a 27.08.2022 Ou até

- Rosana Maria Messias Lemes
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

01.03.2022 a 27.08.2022 Ou até

- Teluanne B. Neves
Bioquímico e Farmacêutico
Enquanto durar o impedimento do titular.

01.03.2022

a

27.08.2022

- Mauricio Carvalho Mafra
Bioquímico e Farmacêutico
Enquanto durar o impedimento do titular.

03.03.2022

a

01.08.2022

- Francisca Paula Brasil
Fonoaudiólogo
Enquanto durar o impedimento do titular.

04.03.2022

a

01.04.2022

- Josiane Vita A. Pereira
Técnico de Enfermagem
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

04.03.2022

a

30.08.2022

- Najara A. Ari
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

04.03.2022 a 30.08.2022 Ou até

- Micaela F. De Oliveira
Técnico de Enfermagem
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

04.03.2022

- Ana Paula A. C. Siqueira
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
o provimento do cargo por concurso público.

04.03.2022 a 30.08.2022 Ou até

- Aline Aparecida da Silva
Técnico de Enfermagem
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

09.03.2022

a

04.09.2022

- Diogo Campos Telles
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma
Enquanto durar o impedimento do titular.

13.03.2022

a

08.09.2022

- Gabriel P. de Oliveira
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

14.03.2022 a 09.09.2022 Ou até

- Luana de Souza
Técnico de Enfermagem
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

14.03.2022

- Nandhara K. Feliciano
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

14.03.2022 a 09.09.2022 Ou até

- Tiago Faria Silva
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma
Enquanto durar o impedimento do titular.

17.03.2022

- Merian Gomes de Oliveira
Técnico de Enfermagem
o provimento do cargo por concurso público.

17.03.2022 a 12.09.2022 Ou até

- Cleusiana R. Bondi
Técnico de Enfermagem
Podendo ser rescindido a qualquer momento.

17.03.2022

- Ana Maria Araújo Oliveira
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma
o provimento do cargo por concurso público.

27.03.2022 a 15.06.2022 Ou até

a

a

a

a

a

27.08.2022

30.08.2022

09.09.2022

12.09.2022

12.09.2022

REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
TERMO DE DISTRATO:
Tiago Faria Silva – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 166/21 – Distrato em: 16/03/2022
Sarah Cristiane dos Reis – Enfermeiro – Proc. 010/22 – Distrato em: 31/03/2022
Marco Antonio P. Costa – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Eveline Aparecida da Silva – Enfermeiro – Proc. 010/22 – Distrato em: 31/03/2022
Josiane V. A. Pereira – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Micaela F. De Oliveira – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Aline Aparecida da Silva – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Luana de Souza – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Cleusiana R. Bondi – Técnico de Enfermagem – Proc. 009/22 – Distrato em: 31/03/2022
Varginha, 31 de Março de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O
EXECUTIVO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a empresa Z & K
Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 03.786.916/0001-07, proprietário do lote urbano com
inscrição nº 200520230000, Bairro Eldorado, por se encontrar em local incerto e não sabido,
para quitar o débito constante no Processo Administrativo N.º 854/2022, em fls. 07/08, ou
apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente,
em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020,
respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução
Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Douglas Silveira de
Oliveira, CPF 067.826.916-55, proprietário do lote urbano com inscrição nº 160370181000, Bairro Parque Boa Vista, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo Administrativo N.º 1711/2022, em fls. 06/07, ou apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com
as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa
e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.552/2022
DETERMINA, CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,
EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.983/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e,
Considerando decisão do Processo Administrativo nº 8.983/2021, que reconheceu
insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria por invalidez à servidora, ocorrida
em 01.02.2017, conforme apurado no Processo Administrativo nº 47/2014;
R E S O L V E M:
Art. 1º Fica cassada, a partir de 01.04.2022, a aposentadoria concedida à senhora RITA DE
CÁSSIA BERNARDES BORSSATO, CPF 323.868.006-44, no cargo de Técnico de Nível Superior
/ Pedagogo, nível E-22/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, através da
Portaria INPREV 847/2017 de 01.02.2017.
Art. 2º A cassação da aposentadoria decorre de decisão apurada no Processo Administrativo
nº 8.983/2021, que culminou com a sua reversão ao cargo efetivo, de acordo com o Artigo 29 da
Lei Municipal nº 2.673/95.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01.04.2022.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.553/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO AO SERVIDOR MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 28/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, ao
servidor ANTÔNIO BOSCO DA SILVA, matrícula 138193, CPF nº 516.671.936-00, cargo efetivo
de Oficial de Manutenção de Frota / Mecânico de Veículos, nível E-12, lotado na Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB, com proventos integrais e com as vantagens
estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1400
PORTARIA Nº 1.554/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 27/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, à
servidora CLÁUDIA LUIZA BERNARDES BARROS, matrícula 164089, CPF nº 860.004.976-87,
cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.555/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 4/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, à
servidora EULALIA MARIA REZENDE PEREIRA VALIAS BRUZIGUES, matrícula 151424, CPF nº
668.914.266-34, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de
Educação – SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.556/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 21/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, à
servidora PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES, matrícula 221325, CPF nº 854.747.116-20,
cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.557/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 18/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, à
servidora VANILDA NUNES FURTADO, matrícula 251626, CPF nº 479.303.146-34, cargo efetivo
de Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar, nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de
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Educação – SEDUC, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.558/2022
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso II da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 45/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. DANIELA DAS GRAÇAS SILVA, CPF nº 035.184.86659, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de GIL MANOEL CLARO FILHO, CPF nº 415.055.57704, matrícula 31470, ex-servidor ativo deste município, sob regime estatutário, detentor do cargo
efetivo de Médico do Trabalho, nível EF-18, tendo como última unidade de lotação, a Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, falecido em 24/02/2022, devendo perceber
100% da remuneração do “de cujus”, respeitando as limitações legais previstas no artigo 47, I da
Lei Municipal 4.965/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 24/02/
2022, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.559/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO AO SERVIDOR MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal de 1988,
com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 197/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.04.2022, ao
servidor ARMANDO FORTUNATO FILHO, matrícula 145912, CPF nº 522.867.036-04, cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Especialista da Saúde / Clínico Geral, nível E-24, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, com proventos integrais, calculados pela média aritmética e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Abril de 2022.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL, EM EXERCÍCIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - SEGURO PREDIAL
Aditivo de contrato de prazo e valor.
Processo: Processo Administrativo nº 48/2.020 – Dispensa de Licitação 39/2.020.
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
CNPJ: 61.198.164/0001-60.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Contratação de seguradora para prestação de serviço contínuos de seguro patrimonial,
para o prédio do Inprev, localizado na Praça Dalva Ribeiro, 312 Vila Paiva, cep 37.018-625
Varginha – MG.
Fundamento: Parecer da Procuradoria Geral do Município, conforme Processo nº 48/2.020 –
Dispensa de Licitação 39/2.020.
Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39. 09 122 4008 2475 e 3.3.90.39. 09 122 4008 2476.
Valor aditado: R$ 5.706,49.
Vigência: 02/04/2.022 a 02/04/2.023.
Data do termo aditivo: 31/03/2.022.
Data do Contrato: 02/04/2.020.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Representante Legal, Sr. Roberto de Souza Dias e a Sra. Neide Oliveira
Souza.
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Extrato de publicação de contrato
Processo: Processo nº 22/2.022 – Dispensa de Licitação. Contrato: 04/2.022.
Contratada: Fundação Carlos Alberto Vanzolini
CNPJ: 62.145.750/0001-09
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
INPREV
CNPJ: 09.215.261/0001-01
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços, com vistas à obtenção
da recertificação nível II do Programa Pró-Gestão RPPS, compreendendo a análise de documentos, auditoria documental e in loco, conforme definido pelo Manual do Pró-Gestão RPPS.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.09.122.4008.2475 e 3.3.90.39.09.122.4008.2476.
Valor Global: R$ 6.037,50 (seis mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Vigência: O prazo de vigência do contrato inicia-se em 28/03/2022, encerrando-se até o final do
período de validade da Certificação.
Data do Contrato: 28/02/2.022.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, a Diretoria de Certificação.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 050/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 001/2022, devidamente homologado pela portaria nº 012/2022.
NOME
Jair Emilio da Silva
Ezaquiel Azevedo da Silva
Ana Luiza Silva
Paulo Rodrigues Silveira
Daniel Lindolfo Pinheiro
Isaque Garcia da Fonseca
Carlos Henrique Avelar Paiva e Silva
Magno de Aguimar Bernardes
Matheus da Silva Gonçalves
Vladimir Roberto Valim
Renan da Silva Cardoso
Claudio Marcio Juvêncio

CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Condutor de Ambulância / Alfenas
1º Lugar*
Condutor de Ambulância / Campos Gerais
1º Lugar
Condutor de Ambulância / Campos Gerais
2º Lugar*
Condutor de Ambulância /Nova Rezende
1º Lugar
Condutor de Ambulância / Ouro Fino
1º Lugar
Condutor de Ambulância / Pouso Alegre
2º Lugar
Condutor de Ambulância / Pouso Alegre
3º Lugar*
Condutor de Ambulância / São Roque de Minas
1º Lugar
Condutor de Ambulância / São Sebastião do Paraíso
1º Lugar
Condutor de Ambulância / Varginha
2º Lugar
Condutor de Ambulância / Varginha
3º Lugar
Condutor de Ambulância / Santa Rita do Sapucaí
2º Lugar*

*Apito conforme termo aditivo ao edital nº 001/2022, processo seletivo simplificado - prova de
títulos para a contratação temporária de excepcional interesse público.
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido no item 7.7 do
Edital 001/2022, apresentarem todos os documentos necessários à sua contra-tação, conforme item 7.8 do
respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 4 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 051/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria nº 089/2021.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Juliano Lucas Barbosa
Condutor de Ambulância / Santa Rita de Caldas
1º Lugar
Art. 2º. A pessoas nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no item 7.5 do Edital
004/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.5.1 do respectivo
edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 4 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 052/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria nº 089/2021.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Flavio Jorge Soares Penha
Condutor de Ambulância / Itajubá
1° Lugar
Tiago Ribeiro
Condutor de Ambulância / Boa Esperança
1º Lugar
Marita Giachini Mota Silva Fabiano
Condutor de Ambulância / Santa Rita de Caldas
2° Lugar
Gleidson Willian da Silveira
Condutor de Ambulância / Três Pontas
1º Lugar
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido no item 7.5 do
Edital 004/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contra-tação, conforme item 7.5.1 do
respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 4 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:

PORTARIA N.º 055/2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022 DO CISSUL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL,
no uso de suas atribuições, e devidamente autorizado pelo disposto no art. 1º da Resolução n°
06 de 11 de janeiro de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nas
seguintes dotações do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas:
Orgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 02 – OUTROS RECURSOS
Sub-Unidade 00 - OUTROS RECURSOS
1.02.00.10.302.0001.2.003-3.3.90.93.00 GESTÃO DO SAMU/PROG- R$ 300.000,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R$ 300.000,00
Art. 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso o
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO na forma do §1°, incisos I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320/
64:
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha/MG, 04 de abril de 2022.

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

DIOGO CURY HAUAGEN
PRESIDENTE

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 053/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 009/2021, devidamente homologado pela portaria nº 003/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Silas de Freitas Araújo
Condutor de Ambulância / Lavras
1° Lugar
Magno de Aguimar Bernardes
Condutor de Ambulância / São Roque de Minas
1° Lugar
Matheus da Silva Gonçalves
Condutor de Ambulância / São Sebastião do Paraíso
1° Lugar
Renan da Silva Cardoso
Condutor de Ambulância / Varginha
3º Lugar
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido no item 7.5 do
Edital 009/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contrata-ção, conforme item 7.5.1 do
respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 4 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Assessor Técnico Jurídico – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 056/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
TORNA SEM EFEITO PORTARIAS
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, II, da
Constituição Federal e art. 47, VII, do Estatuto do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Macro Região do Sul de Minas;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar sem efeito as Portarias de nº 053/2022 de 04 de abril de 2022, publicadas no
Órgão de imprensa oficial do Município de Varginha-MG em 04 de abril de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha-MG, 04 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 054/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações, com a anuência
do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Proces-so Seletivo
Simplificado, Edital Nº 002/2022 devidamente homologado pela portaria nº 013/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Ana Claúdia de Souza
Técnico de Enfermagem/ Extrema
2º
Sarah Toledo Dantas
Técnico de Enfermagem/ Paraisópolis
5º
Sheila Joana dos Santos
Técnico de Enfermagem/São Sebastião do Paraíso
1º
Gabriela Dias Morita
Técnico de Enfermagem/ Alfenas
5º
Jaqueline de Fátima Braz Oliveira
Técnico de Enfermagem/ Andradas
1º
Juliana Pontes Amaro Vazquez
Técnico de Enfermagem/ Santa Rita de Caldas
1º
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido no item 7.5 do
Edital 002/2022, apresentarem todos os documentos necessários à sua contra-tação, conforme item 7.5.1 do
respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 4 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:

ABRIL DE 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 057/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 002/2022, devidamente homologado pela portaria nº 013/2022.
NOME
CARGO/BASE
COLOCAÇÃO
Cristina Seixas dos Santos
Tecnico de Enfermagem/ Alfenas
6º Lugar
Elias Pereira Soares
Tecnico de Enfermagem Pouso Alegre
3º Lugar
*Apito conforme termo aditivo ao edital nº 002/2022, processo seletivo simplificado - prova de
títulos para a contratação temporária de excepcional interesse público.
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.7 do Edital 002/2022, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.8 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha-MG, 04 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

Examinado e conferido:

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examinado e conferido:
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PORTARIA Nº 058/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 009/2021, devidamente homologado pela portaria nº 002/2022.
NOME
CARGO/BASE
COLOCAÇÃO
Cleone Nogueira
Condutor de Ambulancia/ Lavras
5º Lugar
*Apito conforme termo aditivo ao edital nº 002/2022, processo seletivo simplificado - prova de
títulos para a contratação temporária de excepcional interesse público.
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.7 do Edital 009/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.8 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha-MG, 04 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

ATOS DO EXECUTIV
O
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O Secretário Executivo do CISSUL/SAMU - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região
do Sul de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto
e suas alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. Nos termos do Edital de Manifestação de Interesse nº 001/2021, TRANSFERIR os
colaboradores abaixo relacionados:
CONDUTOR (A) DE AMBULÂNCIA
COLABORADOR(A)
BASE DE ORIGEM
BASE PARA TRANSFERÊNCIA
CLEITON LEANDRO DE SOUZA
DELFINÓPOLIS
PASSOS
Art. 2º. Não será devido ao empregado público o adicional de transferência previsto no art. 469,
§3º, da CLT.
Art. 3°. Todas as despesas referentes a transferência correrão à expensas do empregado
público, sendo vedado a solicitação de diárias, reembolsos de quilometragem e despesas
decorrentes da mudança da localidade de trabalho.
Art. 4º. A transferência ora autorizada será efetivada a de acordo com a escala de serviço.
Art. 5°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 05 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 059/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR a empregada pública abaixo relacionada da função gratificada de Apoiador
de Base;
NOME
BASE
CARGO
SHEILA JOANA DOS SANTOS SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
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PORTARIA Nº 061/2022 DE 05 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO PÚBLICO EFETIVO ENTRE AS BASES
DESCENTRALIZADAS DO CISSUL/SAMU DE ACORDO COM O EDITAL DE MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE Nº 001/2021.

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

ABRIL DE 2022

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 021/2022
PROCESSO Nº 035/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO EM INCUBADORA NEONATAL COM TROCA DE MOTOR DE CIRCULAÇÃO - MARCA OLIDEF, MODELO RWT, S/
N:14E49, PATRIMÔNIO 004/00002412 - BASE DE PASSOS.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: AT. VARGINHA
CNPJ: 29.938.787/0001-19
Valor: R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 07 de abril de 2022 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 060/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR, a partir do dia 05/04/2022, o empregado público abaixo relacionado para o
exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Eliano Militão dos Santos
São Sebastião do Paraíso
Técnico de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de 05/04/2022, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de abril de 2022.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 022/2022
PROCESSO Nº 036/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE RESTARAM DESERTOS NA ÚLTIMA LICITAÇÃO
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas – CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 03.945.035/0001-91
Valor: R$ 1.140,00 ( hum mil e cento e quarenta reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso V, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 07 de abril de 2022 –Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO ADITIVO A ARP Nº 022/2021
PROCESSO Nº 078/2021
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 022/2021, para o item 73 - MICROPORE BRANCO 50 MM X 10M.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Valor do realinhamento: de R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos) para R$ 4,69 (quatro reais
e sessenta e nove centavos).
Equivalente ao percentual de 13,83%.
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 17 do Decreto Federal 7.982/2013.
Esta publicação equivale ao termo firmado entre as partes.
Varginha-MG, 07 de Abril de 2022. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: Pregão Nº 009/2022
- PROCESSO Nº 033/2022 - CISSUL, torna público, que realizará Pregão Presencial, conforme
autorização do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Jovane Ernesto Constantini, constante no
processo, cuja finalidade é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização da sede
do CISSUL, bem como almoxarifado, pelo período de 12 meses. Data Abertura: 13/04/2022
Horário: 08:30h Tipo: Menor Preço Global. O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição
dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177,
Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site http://cissul.saude.mg.gov.br/licitacoes/editais/ ou ainda
pelo e-mail: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br
Thiago Carneiro Pereira, Pregoeiro do CISSUL. Varginha/MG, 01 de abril de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO DE JULGAMENTO -MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 000007 - PROCESSO
000020/2022, por intermédio de seu Secretário Executivo, torna público o resultado do Pregão
em epígrafe, pelo que segue: Finalidade: SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL
DE MINAS Adjudicada: MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA no lote 1 no valor total de
R$ 285.600,00 (duzentos e oitenta e cinco mil seiscentos reais). Esta publicação equivale à
publicação da Ata de Registro de Preços.
Thiago Carneiro Pereira - Pregoeiro/CISSUL - Varginha, 05 de abril de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO DE JULGAMENTO -MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 000006 - PROCESSO
000021/2022, por intermédio de seu Secretário Executivo, torna público o resultado do Pregão
em epígrafe, pelo que segue: Finalidade: Aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA,
HIDRÁULICO E ELÉTRICO, para atender aos Serviços de Manutenção estrutural, acabamentos
e Elétricos, bem como FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, para atender aos Serviços de
Manutenção Elétrica e mecânica existentes na central administrativa, central de regulação e
bases descentralizadas do CISSUL Adjudicada: FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E
ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP nos lotes
16, 17, 34, 37, 67, 82, 83, 84, 89, 93, 100, 105, 112, 123, 124, 125, 145, 162, 165, 172, 207, 208,
215, 216 e 222 no valor total de R$ 21.025,55 (vinte e um mil vinte e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos), GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA nos lotes 3, 4, 9, 15, 22,
41, 46, 48, 52, 53, 65, 66, 72, 80, 81, 85, 103, 108, 110, 140, 144, 149, 168, 171, 175, 183, 184,
185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 213 e 214 no valor total de
R$ 22.285,00 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e cinco reais), GGV COMERCIAL EIRELI nos
lotes 87, 91, 94, 102, 178, 179, 205, 210, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 236, 238, 239, 240, 241, 243 e 244 no valor total de R$ 11.836,85 (onze mil oitocentos e trinta
e seis reais e oitenta e cinco centavos), HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO nos lotes 2,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 63,
64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 88, 92, 95, 96, 104, 106, 107, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121,
122, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 141, 147, 148, 150, 158, 163, 164, 167, 169, 170, 173, 174,
176, 181, 182, 193, 194, 195, 203, 209, 220, 221, 224, 242 e 245 no valor total de R$ 99.092,50
(noventa e nove mil noventa e dois reais e cinquenta centavos), PONTO MIX COMERCIAL E
SERVIÇOS EIRELI nos lotes 126, 127, 128, 131, 132, 133 e 146 no valor total de R$ 17.200,00
(dezessete mil duzentos reais) e RENATO ISIDORO -ME nos lotes 1, 12, 35, 39, 40, 76, 77, 78,
79, 86, 90, 97, 113, 120, 134, 135, 142, 143, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 166,
177, 180, 188, 201, 206, 211, 212, 223, 225, 235 e 237 no valor total de R$ 59.304,30 (cinquenta
e nove mil trezentos e quatro reais e trinta centavos). Esta publicação equivale à publicação da
Ata de Registro de Preços.
Thiago Carneiro Pereira - Pregoeiro/CISSUL - Varginha, 04 de abril de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Publicação do Edital de Licitação / Modalidade: Pregão Presencial Nº 000010/
2022 / Processo Nº 000034/2022 / O CISSUL torna público que realizará Licitação Pública, com
a finalidade: contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução
de software integrado de gestão pública, com atualizações e/ou manutenções
periódicas, que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, com suporte
técnico incluindo ainda serviços de implantação, conversão e migração de dados, e
treinamentos. Data Abertura: 25 de abril de 2022 / Horário: 08:30h / Tipo: MENOR PREÇO
GLOBAL - PREGÃO / O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª
a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista,
Varginha/MG, no site www.cissul.saude.mg.gov.br/licitacoes/editais/ ou ainda pelo e-mail:
licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br . Os interessados em participar deste Pregão deverão
comparecer utilizando máscaras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde.
Thiago Carneiro Pereira, Pregoeiro do CISSUL. Varginha/MG, 05 de abril de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 8/2022
DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VARGINHA.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Art 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Varginha nos
dias 14 e 22 de abril de 2022.
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Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 05 de abril de 2022. 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS - MARÇO/2022
Aditivo nº 05/2022 ao Contrato nº 012/2018. Firmado em 07/03/2022.
Objeto: Reajusta o valor mensal em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022.
Valor: R$ 1.018,49
Prazo: Mantido Originário
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Colmeia Tecnologia e Serviços Eireli - ME.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas.
Obs: Contrato inicial firmado em 19/11/2018.
=
Aditivo nº 06/2022 ao Contrato nº 04/2021. Firmado em 17/03/2022.
Objeto: Reajusta o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 7,49 por litro.
Prazo: Mantido Originário.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Comércio de Combustíveis Nova Aliança Varginha Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Jonathan Dantas Nunes.
Obs: Contrato inicial firmado em 16/03/2022.
=
Aditivo nº 07/2022 ao Contrato nº 003/2018. Firmado em 28/03/2022.
Objeto: Prorroga o prazo da vigência Contratual.
Prazo: 12 meses.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Green Card S/A, Refeições Comércio e Serviços.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Carlos Alex D`Ávila de Ávila.
Obs: Contrato inicial firmado em 19/03/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE CONTRATOS - MARÇO/2022
Contrato no 03/2022 datado de 14/03/2022.
Fundamento: Licitação – Pregão Presencial nº 01/2022.
Objeto: Aquisição de lanches para Vereadores, Servidores e Escola do Legislativo.
Valor Total Estimado: R$ 75.000,00
Prazo: 12 meses.
Dotação Orçamentária: Código 01.122.7080.2.463 3390.30.00-22.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Panificadora Princesa Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, a Sr.ª Denize Moterani e Sr.ª Dirce de Fátima Moterani.
=
Contrato no 04/2022, datado de 16/03/2022.
Fundamento: Licitação – Pregão Presencial nº 02/2022.
Objeto: Aquisição de combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 6,89 por litro.
Prazo: 12 meses.
Dotação Orçamentária: Código 01.122.7080.2.463 3390.30.00-22.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Comércio de Combustíveis Nova Aliança Varginha Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Jonathan Dantas Nunes.
=
Contrato no 05/2022 datado de 23/03/2022.
Fundamento: Dispensa licitatória nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores.
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos condicionadores de ar.
Valor: R$ 3.000,00
Prazo: 12 meses.
Dotação Orçamentária: Código 01.122.7080.2.463 3390.40.00-26.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Tecno Térmica Comércio e Serviços Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Leonardo de Freitas Carvalho Júnior.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos nº 314/2021, 18.027/2021, 19.434/2021, 19.460/2021, 10/2022, 717/2022, 807/2022, 1.011/2022, 1.742/2022 e 5.082/2022 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
AMANDA SABINO DA SILVA

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

SITUAÇÃO
3

ARELLY BETHANIA FONSECA BARBOSA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

BIANCA FRANCISCO

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

CARLOS NERY DO LAGO

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

2

CLEUZA APARECIDA MARQUES GERALDO EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

ELISIANE MIRANDA DA SILVA

TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO

3

FLÁVIA CARVALHO PEREIRA PIRES

EDUCADOR INFANTIL

3

GABRIELA SCALCO FERREIRA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

GLEIDES APARECIDA PALA

PROFESSOR P-II MATEMÁTICA

3

INGRID APARECIDA MESQUITA LIMA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

JOICE GEISE MARIA PETRIN FERREIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR.

3

JOSIANE DE BRITO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

1

JULIANA MACIEL DE SOUZA SILVA

EDUCADOR INFANTIL

3

LÍVIA CARDOSO OLIVEIRA

PROFESSOR P-II

3

LUCIANA CECILIA DA SILVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

LUIZ OLINTO ALMEIDA DE MORAES

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

2

MARIA ANGELA DE SOUZA PALA SILVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

MARIANA AGUILA ALVES MOURA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

MARILAINE MONALIZA NUNES JESUS

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

NAJARA SANTOS CESÁRIO

PROFESSOR P-II EDUCAÇÃO FÍSICA

3

RAÍSSA MEDEIROS DA SILVA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

SILVIA LETÍCIA DOMINGUES DA SILVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

SOLANGE GOMES DOMINGUES CUSTÓDIO AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS/SERVENTE ESCOLAR

3

SUELI APARECIDA PROTÁSIO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

VALQUÍRIA REZENDE SILVA

AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

PERÍODO
11/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes caso haja encerramento de demanda.
24/02/2022 até 23/08/2022 podendo ser prorrogado uma vez por igual
período ou ser encerrado antes caso haja encerramento demanda.
11/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes caso haja encerramento de demanda.
23/02/2022 até 21/08/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
25/02/2022 até 24/02/2023 ou até provimento do cargo por servidor
efetivo.
10/03/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
15/03/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
21/02/2022 até 19/08/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
23/02/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
21/02/2022 até 19/08/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
03/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes caso haja encerramento de demanda.
17/02/2022 até 16/08/2022 podendo ser encerrado antes caso haja
encerramento de demanda.
22/02/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
15/02/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
09/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
08/03/2022 até 02/09/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
07/03/2022 até 02/09/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
15/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
15/02/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
21/02/2022 até 19/08/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
04/03/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado
ou ser encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
15/03/2022 até 10/09/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
16/03/2022 até 15/03/2023 ou até provimento do cargo por servidor
efetivo.
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TERMO DE ADITIVO
NOME
ADRIANA MARIA LOURENÇONI PAULETTI
ADRIANO ANTUNES DA SILVA
AMANDA BORGES CRABI
ANELISE ELIAS REIS
DAYNARA GABRIELE DA SILVA
ELLEN ROSE PONCIANO DIAS
ELLEN ROSA ALUNNO
FRANCIELE ANTONIO
JOSELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
LUCIMARA DE CÁSSIA SANT’ANA
MAISA LIDIA PEREIRA
MARIA DE LOURDES BERNARDES
MARIA EMÍLIA HERMANN RAMOS SILVA
NADIR CONCEIÇÃO BARBOSA
NORMA REIS LOURENÇONI COSTA
RUTH MARCIANO RIBEIRO
SAMIRA SHAFIRA RAMADAN DE MELO

CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CIRURGIÃO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.PEDIATRA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

ADITIVO EM
23/03/2022
16/02/2022
16/02/2022
23/02/2022
23/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
23/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
23/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
07/03/2022
23/03/2022

TERMO DE DISTRATO
NOME
ALINE APARECIDA DA SILVA
AMANDA BORGES CRABI
ELISANGELA DE SOUZA
GUILHERME ROQUIM ROSSIGNOLI
ISABELLA DAVO DE MENDONÇA
ISABELLA DAVO DE MENDONÇA
LIDIEGE TERRA SOUZA E GOMES
LILIANE AVELA AMORIM DE OLIVEIRA
LUANA DE SOUZA
SACHA TAMARA NOGUEIRA NISSAN
SARAH TEREZA SIQUEIRA
SOFIA DE PAIVA MEMENTO MACHADO

CARGO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNE/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

DISTRATO EM
02/03/2022
08/03/2022
10/03/2022
01/03/2022
01/03/2022
01/03/2022
07/03/2022
15/03/2022
05/03/2022
01/03/2022
5/02/2022
28/02/2022

VARGINHA, 31 DE MARÇO DE 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

