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27 DE JULHO, DIA NACIONAL DE
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Antes que você pisque três vezes uma pessoa morreu por causa de acidentes de
trabalho no mundo. De acordo com a Organização Internacional do trabalho – OIT, mais
de 6,3 mil mortes por acidente de trabalho são registradas por dia no planeta.
No Brasil, em 2021, foram comunicados 571,8 mil acidentes e 2.487 óbitos
associados ao trabalho. O número representa um aumento de 30% em relação ao ano
anterior, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no trabalho, Smartlab. Para
mudar essa situação é necessário comprometimento com a promoção de saúde e de
segurança no ambiente de trabalho. Abaixo, mais informações sobre o preocupante quadro
de acidentes de trabalho:
de
se equipamentos
1.A cada 15 segundos, colaboradores
morre uma pessoa vítima de comprometam a promover segurança.
acidente de trabalho no um ambiente de trabalho 5.Não obstruir o acesso a
equipamentos
de
planeta. Isso é o mesmo que seguro;
registrar 6,3 mil mortes por 4.Entre as atitudes que emergência, como macas
dia e 2,3 milhões de óbitos podem ser adotadas para de transporte e extintores de
decorrentes de acidentes de evitar a ocorrência de incêndio;
acidentes de trabalho estão: 6.Informar a ocorrência de
trabalho a cada ano;
Utilização
de acidentes ao superior
2.No Brasil, em 2021, foram
comunicados 571,8 mil Equipamentos de Proteção imediato para corrigir o
problema e evitar futuros
acidentes e 2.487 óbitos Individual – EPI;
Manutenção
das acidentes;
associados ao trabalho. Um
de
circulação 7.Não executar atividades
aumento de 30% se áreas
para as quais não tenha
comparado ao ano anterior; desobstruídas; e
Sinalização eficiente treinamento e habilitação;
3.Para reverter esse quadro,
é de suma importância que de áreas de riscos, saídas 8.Não improvisar e dispor
emergência
e de ferramentas adequadas
empregadores
e de
para o exercício das
EXPEDIENTE
atividades;
“VARGINHA - ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO”
é uma publicação da Divisão de Comunicação e Marketing da Prefeitura de Varginha
9.Não fazer brincadeiras
durante a execução de
Prefeito: Vérdi Lúcio Melo
atividades perigosas ou que
Vice-prefeito: Leonardo Vinhas Ciacci
exijam alto grau de
Secretário Municipal de Governo: Leonardo Vinhas Ciacci
concentração, dedicando
Secretário Municipal de Administração: Sérgio Kuroki Takeishi
cuidado e atenção;
Gerente da Divisão de Comunicação e Marketing: Carla Beraldo (MTB 6.028)
10.Não fumar em locais
proibidos ou inapropriados;
Assessora de Comunicação: Seila Mara Alcantara (MTB 9.325)
11.Não deixar objetos
Assessor de Publicidade Institucional: Lucionir Santos
caídos
no
chão,
Colaboradores: Secretarias Municipais
principalmente
em
áreas
de
Contato
Rua Júlio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva - 37.018-050
Telefones: (35) 3690-4007 / 2730 / 4076
Emails:
carla.beraldo@varginha.mg.gov.br
seila.alcantara@varginha.mg.gov.br
asscom@varginha.mg.gov.br
www.varginha.mg.gov.br
Impressão: Belô Gráfica

circulação;
12.Fornecer treinamento e
orientar
os
novos
trabalhadores sobre os
riscos inerentes a cada
atividade.
Pelos
motivos
supramencionados e, ainda,
por outros não mencionados
neste texto, no Dia Nacional
de Prevenção de Acidentes
de Trabalho, as instituições,
órgãos públicos e privados,
organizações e toda a
sociedade devem buscar a
conscientização e a
contribuição na busca da
diminuição do número de
acidentes de trabalho
registrados no país, para
que, em conjunto, todos
contribuam
com
o
fortalecimento da cultura de
prevenção de acidentes e a
preservação das vidas dos
trabalhadores. Garantir a
segurança e a saúde no
trabalho é um dever de
todos.

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Varginha conquista medalhas na Etapa Estadual
do JEMG-Jogos Escolares de Minas Gerais
Atletas são recebidos pelo
prefeito Vérdi Melo
O Prefeito Vérdi Melo
recebeu essa semana na
prefeitura os alunos atletas que
representaram Varginha na
etapa Estadual dos Jogos
Escolares de Minas, disputada
em“Uberaba no períodos de 25
a 30 de julho em Uberaba.
Vérdi esteve acompanhado
do vice-prefeito Leonardo
Ciacci e do secretário de
Esporte André do Vôlei. Na
oportunidade o prefeito
parabenizou a todos os atletas
por terem representado
Varginha nessa importante
competição.” Hoje quero

parabenizar cada um de vocês
e“dizer que estamos orgulhosos
por terem representado
Varginha e conquistado
importantes“Vitórias. Nossa
administração reconhece o
valor do esporte e investe para
que todos tenham“acesso as
práticas esportivas “.
O Prefeito lembrou ainda de
grandes investimentos“Já
realizados, como o Estação
Cidadania, ginásio para
modalidades Olímpicas e
Paraolímpicas, o ginásio de
artes marciais na Semel, a
instalação de academias de rua
em“diferentes regiões.
A ETAPA ESTADUAL,

contou com mais de 5.500
atletas de escolas estaduais e
particulares de todo estado, com
disputas nas seguintes
modalidades:
atletismo,
badminton, basquetebol,
ciclismo, futsal, ginástica
artística, ginástica rítmica,
handebol, judô, natação,
taekwondo, tênis de mesa,
voleibol, vôlei de praia e xadrez.
“Nós queremos agradecer a
confiança de toda equipe da
Semel e ao“Pais e aos atletas
que tão bem Representaram
Varginha nas competições”,
disse o vice-prefeito Leonardo
Ciacci.

Os jogos acontecem em
disputas realizadas uma vez por
ano e contam com total apoio da
Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (Senel) que a cada ano
incrementa e aperfeiçoa a fase
Municipal, que serve de
incentivo e enaltece a
participação de cada aluno/
atleta, ofertando assim a
possibilidade e detecção de
novos talentos.
Varginha foi representada por
137 atletas do Atletismo, Tênis
de Mesa, Natação, Judô,
Voleibol, Volei de Praia,
Badminton, Handebol e
Basquete.
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Varginha é líder no Sul de Minas na geração de
empregos no primeiro semestre de 2022
Política
de
retomada
econômica, capacitação de mão
de obra e investimento em
infraestrutura estão entre os
principais fatores para o
crescimento na geração de
empregos em Varginha““De
acordo com os dados do Ministério
do Trabalho, por meio do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados
(CAGED),
Varginha teve saldo positivo de
1.743 empregos com carteira
assinada gerados no acumulado
do primeiro semestre de 2022.
Apenas no mês de junho,
Varginha registrou um saldo de 709
empregos, um crescimento de
453 vagas comparado ao mesmo
período em 2021.

Com estes números, Varginha
lidera na geração de empregos no
Sul de Minas.
O setor que mais contratou foi
o de serviços, com 434 vagas. Na
sequência vem os setores de
agropecuária, indústria e comércio,
com saldos de 174, 75 e 30
empregos respectivamente.
Mês de Junho
Varginha: 709
Poços de Caldas: 353
Passos:316
TrêsPontas:300
Extrema: 257
Acumulado de 2022
Varginha: 1.743
Extrema: 1.429
Poços de Caldas: 1.163
Pouso Alegre: 1.126

Passos: 730
O secretário municipal de
desenvolvimento econômico,
Juliano Cornélio, avalia que os
números refletem a política
adotada no início da atual gestão,
como o programa de retomada
econômica com diversas ações,
desde o decreto de liberdade
econômica,
que
visa
principalmente
a
desburocratização nos processos
de abertura de empresas e a
atração de novos investimentos
para a cidade. “Juliano Cornélio
destaca também os investimentos
em infraestrutura com a aquisição
de novas áreas, o que reflete
diretamente na geração de
empregos e renda.“Ainda de

acordo com o secretário, o Porto
Seco tem sido um excelente
equipamento para atração de
novos investimentos, e a
somatória dos fatores citados,
indicam que estão no caminho
certo para que seja possível a
promoção de uma retomada
econômica sustentável.
Para o prefeito Vérdi Melo, além
de todos estes atrativos
mencionados pelo Secretário de
Desenvolvimento Econômico,
também refletiu nesse saldo
positivo os investimentos
realizados pela prefeitura na
saúde, infraestrutura e educação,
dentre outros, que motivaram os
investidores a escolherem pelo
município de Varginha.

Prefeitura de Varginha moderniza sistema e oferece serviços
digitais para pessoas que realizam construções na cidade
O atendimento pela internet
reduz o tempo de espera para
emissão de alvarás, habite-se e
outros documentos. Veja como
utilizar.“Moradores que precisam
de serviços relacionados a
obras em Varginha têm
disponível 11 serviços digitais,
que podem ser solicitados 24
horas por dia pelo computador
ou celular.
A plataforma utilizada na
Secretaria de Planejamento
Urbano, chamada Aprova
Digital, possibilitou à população
mais agilidade em análises e
pedidos relacionados à
construção civil no município.
A tecnologia substituiu
requerimentos físicos e
impressos - que até então eram
aceitos somente no balcão da
prefeitura - por formulários
digitais e automáticos que
podem ser preenchidos pelo
computador ou celular, 24 horas
por dia.

Segundo o secretário de
Planejamento Urbano de
Varginha, Ronaldo Lima, a
tecnologia permitiu executar
procedimentos técnicos em um
único software, gerando rapidez
e economia para servidores e
cidadãos.
Os erros nos processos
físicos eram recorrentes e
tornavam o atendimento
presencial moroso e complexo,
de acordo com o secretário. "A
liberação e aprovação dos
pedidos eram ineficientes e a
demora prejudicial”, destaca.
Ronaldo explica que era
preciso envolver cerca de 11
servidores para emitir um alvará,
por exemplo. Até passar pelas
etapas de fiscalização, análise,
aprovação e cadastro técnico o
cidadão levava cerca de 4
meses para ser atendido.
Com a digitalização boa parte
do atendimento está no piloto
automático, já que a plataforma

automatiza as atividades que
podem
ser
facilmente
executadas por um sistema,
acelerando os serviços.
Assim, os servidores
puderam colocar o cadastro
imobiliário em dia.“Atualmente,
conforme
indicadores
fornecidos pelo Aprova Digital,
o tempo de análise de um
processo protocolado no
sistema é de 1 dia e 3 horas. E
o deferimento - ou seja, a
aprovação do pedido ou
liberação do documento
solicitado - acontece em
aproximadamente 29 dias.
Outra vantagem do atendimento
digital é a extinção de salas e
armários com arquivos em papel
e protocolos físicos, uma vez que
o sistema faz essa atividade na
nuvem, com segurança e
transparência. “Entre os serviços
públicos digitais da Secretaria
de Planejamento Urbano de
Varginha, estão disponíveis:

Alvará de Construção,Habite-se/
Certidão de Término de
Obra,Correção em Processo
Digital,Solicitação
de
Cancelamento,Inclusão de
Processos de Alvará de
Construção Físicos“Inclusão de
Processos de Habite-se
Físicos,Solicitação
de
Loteamento,Solicitação de
D i r e t r i z e s
Urbanísticas,Apresentação de
Anteprojeto,Apresentação de
Projeto Executivo,Unificação/
Desmembramento
de
Lotes,Para usar a plataforma
basta entrar no site e efetuar o
cadastro gratuitamente.
Para o prefeito Vérdi Melo
isso é apenas o início do
processo de modernização da
administração.
“Até 2024 teremos grandes
avanços tecnológicos que irão
facilitar a vida da população”,
disse Vérdi.
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Vacinação Antirrábica começa nesse
domingo, dia 07
A prefeitura de Varginha, por meio do setor de Zoonoses, vem convidar
e informar que a campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos
terá início neste domingo, dia 07 de agosto.
A Campanha será realizada na zona urbana nos domingos 07, 21 e
28 de agosto, e os postos de vacinação funcionarão no período da manhã,
das 8h às 11h e à tarde, das 13h às 17h.
É importante esclarecer que a Raiva é uma doença letal que não
possui tratamento eficaz. Portanto, é de extrema importância realizar a
prevenção anual dos cães e gatos, por serem animais de convívio muito
próximo com as pessoas. É uma doença que atinge não somente os
animais, e sim os humanos que foram expostos ao vírus.
A vacinação dos animais protege não só os animais, de forma indireta
protege todas as pessoas, principalmente a família desse animal
Na zona rural de Varginha a vacinação dos animais ocorrerá nos
domingos 04, 11, 18 de setembro, das 8h às 17h, pelo 35 3223-7970.
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Seresta na Praça retorna
neste domingo
O tradicional projeto
Seresta na Praça estará de
volta a partir deste domingo
(07/08). A apresentação
acontecerá a partir de 20h na
Praça Getúlio Vargas, com as
músicas executadas pelo
Conjunto Primo Trombini. A
iniciativa é da Associação de
Seresteiros, com apoio da
Prefeitura de Varginha, por
meio da Fundação Cultural.
Para
o
diretorsuperintendente da Fundação
Cultural, Marquinho Benfica,
retornar o projeto após dois
anos é uma grande alegria.
“Devido à pandemia da covid19, tivemos que interromper
esse projeto é uma tradição no
município, mas agora a música
aos domingos retorna à Praça
Getúlio
Vargas”.
O
superintendente destaca ainda
que as apresentações
acontecerão sempre na
primeira e na terceira semana
do mês, a cada 15 dias,
intercalando com o projeto 5ª
da Boa Música, que será na
segunda e quarta semana de

cada mês.
O público poderá ouvir
músicas de Orlando Silva,
Carmem Miranda, Sílvio
Caldas, Francisco Alves,
dentre outros, que são
referência na Música Popular
Brasileira.
O Conjunto Primo Trombini
possui cerca de 70 anos de
história em Varginha, mas foi
reconhecido e oficializado pela
Prefeitura na década de 1970.
As apresentações semanais
começaram 10 anos depois,
com o apoio da Fundação
Cultural.
Atualmente, as atividades
são conduzidas pelo cantor
Guido Braga. O grupo é
mantido pela Associação dos
Seresteiros de Varginha,
entidade sem fins lucrativos e
reconhecida de utilidade
pública municipal. A Praça
Getúlio Vargas foi adaptada
para dança e virou o local do
projeto. Das 20h às 22h, cerca
de dezenas de pessoas se
emocionam e se divertem com
o talento desses artistas.

Inscrições abertas para projetos a serem
contemplados pela Lei Municipal de
Incentivo à Cultura
A Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, abriu nesta
terça-feira (02/08) as inscrições de projetos que poderão ser
beneficiados com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura no
ano de 2023. Os empreendedores culturais (pessoas físicas ou jurídicas)
poderão se inscrever até o dia 16 de setembro de 2022, às 16h30, pelo
site www.varginhacultural.com.br.
Uma inovação deste edital é que todo o processo será feito on-line
por meio da plataforma Prosas. O sistema foi contratado pela Fundação
Cultural como forma de facilitar, agilizar e diminuir os custos dos
empreendedores e da própria Fundação com as impressões e também
no momento da análise pelos membros do Conselho Municipal de
Incentivo à Cultura.
O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica,
destacou a importância da Lei de Incentivo para o município. “Após dois
anos de pandemia, pudemos retomar a Lei Municipal de Incentivo à
Cultura que desempenha um papel fundamental na descentralização
das ações culturais e valorização de nossos artistas. Por meio dela,
eles podem levar arte e cultura para escolas e para nossa comunidade
em geral, que terá um ano de 2023 com muitas atividades culturais”,
acrescenta o diretor-superintendente.
São 12 áreas culturais em que os projetos podem ser contemplados:
ÁREA I - Música e dança ÁREA II - Teatro, circo e ópera ÁREA III Cinema, fotografia e vídeo ÁREA IV – Literatura ÁREA V - Folclore,
capoeira e artesanato ÁREA VI - Artes plásticas, artes gráficas, filatelia
e numismática ÁREA VII - Patrimônio histórico, artístico, natural e cultural
ÁREA VIII - Pesquisa e documentação artística-cultural ÁREA IX Museus, arquivos, bibliotecas e centros culturais“ÁREA X – Design de
Moda ÁREA XI – Gastronomia ÁREA XII – Cultura Étnica
O valor de incentivo pode variar entre R$ 8 mil e R$ 32 mil,
dependendo do tipo do projeto. Serão disponibilizados para o ano de
2023 até 3% da receita total anual do município no ano anterior,
proveniente do ISSQN e do IPTU, conforme determina a Lei Municipal
nº 4.525/2006.
A equipe técnica da Fundação Cultural fará uma reunião por meio do
Google Meet na próxima segunda-feira (08/08), às 10h, para esclarecer
dúvidas e orientar sobre a elaboração dos projetos. O link da reunião
poderá ser solicitado para a Fundação Cultural pelo WhatsApp (35) 36902700.
Outros esclarecimentos serão prestados pela Fundação Cultural e
pelo COMIC – Conselho Municipal de Incentivo à Cultura, na Praça
Matheus Tavares, 121 – Centro (antiga Estação Ferroviária), em dias
úteis, no horário das 7h30 às 11h e das 14h às 16h30 ou pelo telefone
(35)
3690-2700.
Outras
informações
pelo
e-mail
superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.
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Lombada Eletronica Passará a Funcionar
Nesta Sexta-feira,05
A prefeitura de Varginha, por
meio do Departamento Municipal
de Trânsito (Demutran), comunica
que aa Lombada Eletrônica
instalada na Avenida Celina
Ottoni, em frente ao IPD, entrará
em funcionamento nessa sextafeira, 5, às 15h.
Instalada
pela“Empresa
Contransin, através da prefeitura
de Varginha, inicialmente a
lombada terá caráter educativo,
alertando os“motoristas da
velocidade , lembrando que a
velocidade permitida na avenida
Celina Ottoni é de 40 km.
Para segurança de todos o
“ Demutran instalou placas de,
Atenção Fiscalização Eletrônica.
“O departamento municipal de
transporte e trânsito coloca hoje
em funcionamento a lombada
eletrônica instalada na avenida,
Celina Ferreira Otoni, dando assim
maior segurança aos usuários da

via, seja ele como motorista ou
pedestre.“Colocando realmente a
velocidade máxima permitida para
o local em 40 km/h, acreditamos
que essa medida vai contribuir
muito com a segurança do local e
a partir de agora vamos estar
monitorando o sistema diariamente
conferindo se está sendo
respeitado ou não para que no
futuro próximo se necessário
podemos tomar as medidas
necessárias para o cumprimento
efetivamente das ações instaladas
naquela localidade”, diz o
diretor“do Demutran, Eduardo
Sepini.
O prefeito Vérdi Melo alerta que
depois das melhorias realizadas
no
trânsito,
incluindo
o
recapeamento asfáltico de ruas e
avenidas, boa parte dos Motoristas
estão praticando uma“Velocidade
incompatível, colocando em“Risco
suas vida e das outras pessoas.

Secretaria de Saúde de Varginha informa
sobre desabastecimento de medicamentos
na rede pública e privada de Varginha
A Prefeitura de Varginha, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde ,
informa que
o“desabastecimento de remédios
essenciais nas redes públicas e
privadas tem sido motivo de
grande preocupação para os
gestores de Varginha e de todas
as regiões de Minas Gerais e do
Brasil.
A falta de medicamentos
essenciais,
entre
eles
medicamentos que tratam
doenças respiratórias, conforme
informação recebida do Conselho
Federal de Farmácia (antibióticos,
anti-inflamatórios, antialérgicos,
xaropes , soro fisiológico etc) se
dá por falta de insumos provocada
pela Pandemia covid-19, que até
hoje reflete na economia mundial.
Há falta também de medicamentos
utilizados para tratamento de

doenças
crônicas,
como
hipertensão e diabetes.“Os
motivos para a falta de
medicamentos são: o fechamento
de portos na China, principal
fornecedor de insumos para a
indústria farmacêutica, a demanda
reprimida de cirurgias eletivas e
ainda a chegada do inverno (que
aumenta consideravelmente o
número
de
doenças
respiratórias).“De acordo com a
Coordenadora Farmacêutica
Daniela Aparecida de Abreu e com
o Secretário Municipal de Saúde,
Armando Fortunato Filho a
Prefeitura Municipal de Varginha
não tem medido esforços para
aquisição de medicamentos com
a maior brevidade possível para
abastecimento das Unidades
Básicas de Saúde.

Artista plástica Gena Souza faz exposição
no Museu de Varginha
O Museu Municipal de
Varginha recebe de 03 a 31
de agosto a exposição
“Simplesmente Eugênia, Ou
Gena” da artista plástica
varginhense Gena Souza. É a
primeira exposição da artista,
que conta com trabalhos
elaborados por meio de tinta
acrílica, textura em massa
acrílica, filtros de papel,
papelão, azulejo, madeira e
raízes de cafeeiro.

A artista plástica é autodidata em
pintura, além de ser poeta e possuir
um curso de figurinista pelo Senac em
Belo Horizonte.
A abertura da exposição acontece
nesta quarta-feira (03/08), a partir das
18h, no Museu Municipal de Varginha,
que está localizado na Praça
Governador Benedito Valadares, 141
– Centro (abaixo da Igreja Matriz).
A mostra poderá ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h
e das 13h às 17h.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

LEI Nº 7.016, DE 25 DE JULHO DE 2022.
CRIA O PROGRAMA PEDAGÓGICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG.
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 criado o “Programa Pedagógico Hospitalar” destinado a crianças e adolescentes
hospitalizados ou com enfermidades prolongadas, com o objetivo de proporcionar aos estudantes das redes públicas de ensino a continuidade de seus estudos quando estiverem acometidos de problemas de saúde que impeçam sua frequência presencial às aulas.
§ 1º A criança ou adolescente hospitalizado ou enfermo por período prolongado, superior a 15
(quinze) dias, fará jus a atendimento especial, no âmbito do Programa de que trata esta Lei, tendo
em vista a necessidade de acompanhamento das atividades escolares.
§ 2º Constatando-se a necessidade de internação ou enfermidade da criança ou adolescente
por período prolongado, a instituição de ensino em que estiver matriculado deverá ser
expressamente comunicada, diante de eventual necessidade de disponibilizar o que prevê o
inciso III do Art. 4º desta Lei.
§ 3º A criança ou adolescente hospitalizada ou enferma por período prolongado deverá ter
consignada sua frequência escolar, desde que a instituição de ensino em que estiver matriculado
tenha sido expressamente cientificada.
Art. 2º O “Programa Pedagógico Hospitalar” de que trata esta Lei tem como objetivo:
I - Garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado e/ou
adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo escolar
correspondente, como parte do direito de atenção integral;
II - Dar continuidade ao processo de aprendizagem de crianças e adolescentes, quando estiverem temporariamente impedidos de comparecer às aulas, em razão de tratamento de saúde;
III - Desenvolver parâmetros para atender as necessidades de educando hospitalizado ou enfermo;
IV - Fortalecer os vínculos com as escolas, para propiciar o retorno do educando aos estudos;
V - Buscar alternativas para desenvolver as habilidades do educando hospitalizado ou enfermo;
VI - Integrar o educando hospitalizado ou enfermo em suas atividades escolares e familiares;
VII - Motivá-lo para o processo de cura.
Art. 3º Os objetivos elencados no Art. 2º desta Lei, para serem alcançados, poderão contar com
o apoio pedagógico especializado, comunicação alternativa, educação física adaptada, oficinas
de artes plásticas e oficinas lúdicas, que poderão em espaços adaptados para possibilitar o
acesso e a construção de aprendizagem do educando.
Art. 4º O desenvolvimento do Programa a que se refere esta Lei poderá se dar por meio de três
modalidades:
I - Atendimento pedagógico domiciliar, consistente em uma alternativa de prática educacional
especializada que ocorre em ambiente domiciliar, cujo público alvo é crianças ou adolescentes
acometidos por doenças prolongadas, impossibilitados de frequentar as aulas;
II - Atendimento pedagógico hospitalar, consistente na prática pedagógica que ocorre em ambiente de tratamento de saúde na circunstância da internação;
III - O atendimento educacional poderá ser realizado por meio de vídeo aula e de conteúdos
disponibilizados por meio eletrônico, desde que tais procedimentos não comprometam o tratamento médico necessário.
Parágrafo único A disponibilização de qualquer aparelho eletrônico para realização de atividades educacionais é de responsabilidade do representante legal da criança ou adolescente
hospitalizado ou enfermo.
Art. 5º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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, 25 de julho de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 7.017, DE 25 DE JULHO DE 2022.
INSTITUI POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 instituída a política de transparência nas escolas de Varginha através da implantação de Portal da Transparência para cada Diretoria de Ensino, com os seguintes objetivos:
I - Estabelecer maior relação e interação entre a comunidade escolar, as escolas e a Administração Pública municipal;
II - Disponibilizar ao público informações sobre a distribuição da Secretaria Municipal de Educação às escolas;
III - Permitir o conhecimento público da alocação de recursos nas escolas municipais;
IV - Garantir que o cidadão possa exercer seu direito de fiscalização sobre a utilização do
dinheiro público.

Art. 2º No portal da Transparência de cada Diretoria de Ensino deverá conter, de forma objetiva
e concisa, as seguintes informações:
I - Nome das instituições de ensino;
II - Valor dos repasses da Secretaria Municipal de Educação à escola;
III - Número de alunos atendidos por cada escola, discriminado o número de alunos em educação
especial, se houver;
IV - Número total de servidores lotados em cada escola, discriminados por cargo;
V - Índice de evasão escolar.
Art. 3º Faculta-se ao Executivo a regulamentação da presente.
Art. 4º Esta Lei entrará 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 pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 25 de julho de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETOS
DECRETO Nº 11.044, DE 27 DE JUNHO 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$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2920)
Fonte de Recurso: 200 Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 120.000,00
TOTAL: 120.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 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, 27 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
CONTAS BANCÁRIAS
CÓDIGO
1
4
8
46
107
9177
9186
9276
9277
9290
9443
9474

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

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

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

SALDO DEZ/2020
R$ 10.781.941,94
R$ 54.421.111,32
R$ 584.951,33
R$ 20.745.944,85
R$ 1.056.701,16
R$ 3,00
R$ 1.045.872,93
R$ 228.219,76
R$ 22.738.966,76
R$ 232.317,03
R$ 111.581,60
R$ 723.875,18
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NOME
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

AGÊNCIA
3180
032-9
032-9
032-9
3344
032-9

CONTA
103.210-0
80.463-0
10.644-5
283.142-2
45000007-4
89.035-9

SALDO DEZ/2020
R$ 797.385,43
R$ 142,10
R$ 30.907,31
R$ 2.230.310,19
R$ 158.661,66
R$ 812,36

TOTAL BANCOS
R$ 115.889.705,91
( - ) RESTOS A PAGAR
R$ 10.719.049,97
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
R$ 49.371,47
( = ) SUPERAVIT
R$ 105.220.027,41
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
25.998.693,54
Decreto 10.842/2022
1.130.000,00
Decreto 10.855/2022
1.403.507,87
Decreto 10.878/2022
192.428,22
Decreto 10.879/2022
20.498,45
Decreto 10.894/2022
3.500.000,00
Decreto 10.923/2022
1.260.000,00
Decreto 10.924/2022
1.000.000,00
Decreto 10.926/2022
252.000,00
Decreto 10.936/2022
2.399.259,00
Decreto 10.939/2022
250.000,00
Decreto 10.962/2022
3.641.000,00
Decreto 10.975/2022
850.000,00
Decreto 10.994/2022
4.200.000,00
Decreto 10.995/2022
200.000,00
Decreto 11.018/2022
150.000,00
Decreto 11.030/2022
3.090.000,00
Decreto 11.032/2022
500.000,00
Decreto 11.036/2022
1.960.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 120.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
R$ 79.101.333,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.045, DE 27 DE JUNHO 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 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$ 4.550.000,00
(quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2921)
Fonte de Recurso: 164
Código de Aplicação: 164.0006
VALOR: 1.050.000,00
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2922)
Fonte de Recurso: 164
Código de Aplicação: 164.0006
VALOR: 3.500.000,00
TOTAL: 4.550.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 164, código de aplicação 164.0006, transferência de recursos INC TEMP
CUSTEIO SERV ASSIST HOSPITALAR E AMBULAT., 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, 27 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
164 - Transferência Especial da União
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
164.0006 - INC TEMP CUSTEIO SERV ASSIST HOSPITALAR E AMBULAT.

09

RECEITA:
1.7.1.9.57.0.1.0002 - INC TEMP CUSTEIO SERV ASSIST HOSPITALAR/AMBULATOR. (2282)
CONTA BANCÁRIA:
9753 – CEF INC TEMP CUST SERV ASSIST HOSPITALAR/AMB - EP, Ag. 0163 C/C 624.020-4
JANEIRO
R$ 0,00
FEVEREIRO
R$ 0,00
MARÇO
R$ 0,00
ABRIL
R$ 0,00
MAIO
R$ 0,00
JUNHO
R$ 6.550.000,00
JULHO
R$ 2.700.000,00
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
R$ 9.250.000,00
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
R$ 0,00
(=) EXCESSO APURADO
R$ 9.250.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 4.550.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 4.700.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.046, DE 27 DE JUNHO 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$ 37.000,00 (trinta e
sete mil reais), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.08 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2300 - 2595
3.1.91.00.00 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1934)
Fonte de Recurso: 101 Código de Aplicação: 101.0002
VALOR: 37.000,00
TOTAL: 37.000,00
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$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.08 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.2300 - 2589
3.3.90.00.00 GESTÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL (1904)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0002
VALOR: 37.000,00
TOTAL: 37.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.047, DE 30 DE JUNHO 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
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de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
3.3.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PUBLICAS E PRAÇAS (2827)
Fonte de Recurso: 200 Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 1.000.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
TOTAL BANCOS
R$ 115.889.705,91
( - ) RESTOS A PAGAR
R$ 10.719.049,97
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
R$ 49.371,47
( = ) SUPERAVIT
R$ 105.220.027,41
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
26.118.693,54
Decreto 10.842/2022
1.130.000,00
Decreto 10.855/2022
1.403.507,87
Decreto 10.878/2022
192.428,22
Decreto 10.879/2022
20.498,45
Decreto 10.894/2022
3.500.000,00
Decreto 10.923/2022
1.260.000,00
Decreto 10.924/2022
1.000.000,00
Decreto 10.926/2022
252.000,00
Decreto 10.936/2022
2.399.259,00
Decreto 10.939/2022
250.000,00
Decreto 10.962/2022
3.641.000,00
Decreto 10.975/2022
850.000,00
Decreto 10.994/2022
4.200.000,00
Decreto 10.995/2022
200.000,00
Decreto 11.018/2022
150.000,00
Decreto 11.030/2022
3.090.000,00
Decreto 11.032/2022
500.000,00
Decreto 11.036/2022
1.960.000,00
Decreto 11.044/2022
120.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 1.000.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
R$ 78.101.333,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.048, DE 30 DE JUNHO 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.452.5200 - 2503
4.4.90.00.00 COLETA/DESTINAÇÃO RESID.DOMICILIARES/ATERRO SANIT. (1668)

Fonte de Recurso: 100 Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 50.000,00
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$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.542.5200 - 2505
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA (808)
Fonte de Recurso: 100 Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.049, DE 30 DE JUNHO 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 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$ 2.000,00 (dois
mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.1060 - 2558
4.4.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2923)
Fonte de Recurso: 155Código de Aplicação: 155.0119
VALOR: 2.000,00
TOTAL: 2.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0119, transferência de recursos SES RESOLUÇÃO
8.104/22 ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde.
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0119 - SES RESOLUÇÃO 8.104/22 ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RECEITA:
1.7.2.3.50.0.1.0025 - SES RESOLUÇÃO 8.104/22
ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2287)
CONTA BANCÁRIA:
9755 – BRASIL SES RES 8.104/22 ESTR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Ag. 032-9 C/C 92.770-8
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JANEIRO
R$ 0,00
FEVEREIRO
R$ 0,00
MARÇO
R$ 0,00
ABRIL
R$ 0,00
MAIO
R$ 0,00
JUNHO
R$ 2.000,00
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
R$ 2.000,00
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
R$ 0,00
(=) EXCESSO APURADO
R$ 2.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 2.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.050, DE 30 DE JUNHO 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 255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 309.081,39 (trezentos
e nove mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos);
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$ 309.081,39
(trezentos e nove mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2682
3.3.90.00.00 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (2924)
Fonte de Recurso: 255 Código de Aplicação: 255.0049
VALOR: 309.081,39
TOTAL: 309.081,39
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências SES REFORÇO DE CUSTEIO RESOLUÇÃO 6822 II, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0049 - SES REFORÇO DE CUSTEIO RESOLUÇÃO 6822 II
CONTA BANCÁRIA:
9572 – BRASIL SES RE CUST RES 6822 II, Ag. 032-9 C/C 86.803-5
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 309.081,39
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 309.081,39
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 309.081,39
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.051, DE 30 DE JUNHO 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 255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 103.037,06 (cento e
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três mil, trinta e sete reais e seis centavos);
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$ 103.037,06
(cento e três mil e trinta e sete reais e seis centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2682
3.3.90.00.00 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (2925)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0048
VALOR: 103.037,06
TOTAL: 103.037,06
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências SES REFORÇO DE CUSTEIO RESOLUÇÃO 6822 I, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde –
Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0048 - SES REFORÇO DE CUSTEIO RESOLUÇÃO 6822 I
CONTA BANCÁRIA:
9571 – BRASIL SES REF CUST RES 6822 I, Ag. 032-9 C/C 86.804-3
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 103.037,06
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 103.037,06
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 103.037,06
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.052, DE 30 DE JUNHO 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 253 - Transferências de
Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde,
no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 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$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais),
a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2682
4.4.90.00.00 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (2926)
Fonte de Recurso: 253
Código de Aplicação: 253.0024
VALOR: 42.000,00
TOTAL: 42.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no exercício de
2021 de Transferências IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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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FONTE DE RECURSO:
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde
– SUS - Bloco de Estruturação
da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
253.0024 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
CONTA BANCÁRIA:
9563 – CEF FNS IMPL SEG ALIMENT NUTR, Ag. 0163 C/C 624.021-2
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 42.000,00
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 42.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 42.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.053, DE 30 DE JUNHO 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 244 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), no valor de R$ 345.430,17 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais
e dezessete centavos);
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$ 345.430,17
(trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e dezessete centavos), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.3.90.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (2927)
Fonte de Recurso: 244
Código de Aplicação: 244.0000
VALOR: 345.430,17
TOTAL: 345.430,17
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências TRANSF. REC. FNDE-PNAE, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
244.0000 - TRANSF.REC.FNDE-PNAE
CONTA BANCÁRIA:
9218 – BRASIL FNDE MERENDA ESCOLAR, Ag. 032-9 C/C 58.745-1
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 882.649,89
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 537.219,72
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 345.430,17
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 345.430,17
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.054, DE 30 DE JUNHO 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 255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 7.895,85 (sete mil,
oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos);
DECRETA:
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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$ 7.895,85 (sete
mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2929)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0007
VALOR: 7.895,85
TOTAL: 7.895,85
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências SES PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSP BOM PASTOR E
REGIO, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0007 - SES PROGRAMA REDE RESPOSTA HOSP BOM PASTOR E REGIO
CONTA BANCÁRIA:
9360 – BRASIL SES PROG REDE RESPOSTA, Ag. 032-9
C/C 68.861-4
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 7.895,85
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 7.895,85
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 7.895,85
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.055, DE 30 DE JUNHO 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$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2682
3.3.90.00.00 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (1684)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 300.000,00
10.305.1060 - 2559
3.3.90.00.00 ACOES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2866)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0101
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 310.000,00
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$ 310.000,00
(trezentos e dez mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (170)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 300.000,00
10.305.1060 - 2559
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3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2867)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0101
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 310.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.056, DE 30 DE JUNHO 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 292 - Alienação
de Bens;
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$ 70.000,00
(setenta mil reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04.122.7300 - 2506
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI (2835)
Fonte de Recurso: 292
Código de Aplicação: 292.0000
VALOR: 70.000,00
TOTAL: 70.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021, 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, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
292 - Alienação de Bens – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
292.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS
CONTA BANCÁRIA:
9531 – BRASIL ARREC LEILÃO, Ag. 032-9 C/C 68.774-X
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 559.435,33
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 72.000,00
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 487.435,33
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 263.000,00
Decreto 10.842/2022
R$ 213.000,00
Decreto 10.934/2022
R$ 50.000,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 70.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 154.435,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.057, DE 30 DE JUNHO 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-
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ção 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$ 19.000,00 (dezenove
mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2580
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (1854)
Fonte de Recurso: 102 Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 19.000,00
TOTAL: 19.000,00
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$ 19.000,00
(dezenove mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2144)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 19.000,00
TOTAL: 19.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.058, DE 30 DE JUNHO 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$ 1.225.045,01 (um
milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quarenta e cinco reais e um centavo), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.3.90.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (380)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.225.045,01
TOTAL: 1.225.045,01
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$
1.225.045,01 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, quarenta e cinco reais e um centavo), a
saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2300 - 1195
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUCAC. (370)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 1.155.045,01
07.01.10 COORDENAÇÃO DO ENSINO
12.361.2300 - 2582
3.3.50.00.00 PARCERIA C/ ENTID. EDUCACIONAIS PUBL., PRIV. E FILANT. (330)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 25.000,00
12.361.2300 - 2582
3.3.50.00.00 PARCERIA C/ ENTID. EDUCACIONAIS PUBL., PRIV. E FILANT. (1451)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
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VALOR: 25.000,00
12.364.2300 - 2584
3.3.20.00.00 PARCERIA C/ AUTARQ. E FUNDAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (329)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
12.364.2300 - 2584
4.4.20.00.00 PARCERIA C/ AUTARQ. E FUNDAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (333)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 1.225.045,01
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.060, DE 07 DE JULHO 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$ 300.000,00
(trezentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2573
3.3.70.00.00 TRANSF. DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE (2930)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 300.000,00
TOTAL: 300.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 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, 07 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
CONTAS BANCÁRIAS
CODIGO
1
4
8
46
107
9177
9186
9276
9277
9290
9443

DE

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

AGÊNCIA
032-9
163
032-9
032-9
032-9
163
032-9
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

SALDO DEZ/2020
R$ 10.781.941,94
R$ 54.421.111,32
R$ 584.951,33
R$ 20.745.944,85
R$ 1.056.701,16
R$ 3,00
R$ 1.045.872,93
R$ 228.219,76
R$ 22.738.966,76
R$ 232.317,03
R$ 111.581,60

CODIGO NOME
9474
ITAU ARREC. TRIBUTOS
9520
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
9527
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
9548
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
9654
BRASIL PLP 133/2020 COMP. LEI KANDIR
9664
SANTANDER ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS (PIX)
9668
BRASIL CONTRAPARTIDA CV 889564/19 AQUIS. CAMINHAO
TOTAL BANCOS

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

CONTA
04.480-0
103.210-0
80.463-0
10.644-5
283.142-2
45000007-4
89.035-9

SALDO DEZ/2020
R$ 723.875,18
R$ 797.385,43
R$ 142,10
R$ 30.907,31
R$ 2.230.310,19
R$ 158.661,66
R$ 812,36
R$ 115.889.705,91

( - ) RESTOS A PAGAR
R$ 10.719.049,97
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
R$ 49.371,47
( = ) SUPERÁVIT
R$ 105.220.027,41
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
27.118.693,54
Decreto 10.842/2022
1.130.000,00
Decreto 10.855/2022
1.403.507,87
Decreto 10.878/2022
192.428,22
Decreto 10.879/2022
20.498,45
Decreto 10.894/2022
3.500.000,00
Decreto 10.923/2022
1.260.000,00
Decreto 10.924/2022
1.000.000,00
Decreto 10.926/2022
252.000,00
Decreto 10.936/2022
2.399.259,00
Decreto 10.939/2022
250.000,00
Decreto 10.962/2022
3.641.000,00
Decreto 10.975/2022
850.000,00
Decreto 10.994/2022
4.200.000,00
Decreto 10.995/2022
200.000,00
Decreto 11.018/2022
150.000,00
Decreto 11.030/2022
3.090.000,00
Decreto 11.032/2022
500.000,00
Decreto 11.036/2022
1.960.000,00
Decreto 11.044/2022
120.000,00
Decreto 11.047/2022
1.000.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 300.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
R$ 77.801.333,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.061, DE 07 DE JULHO 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 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$ 183.288,51
(cento e oitenta e três mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2931)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0120
VALOR: 183.288,51
TOTAL: 183.288,51
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0120, transferência de recursos SES RESOLUÇÃO
7.954/21 RASTR DETECÇÃO CONTR CÂNCER, 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, 07 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde.
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0120 - SES RESOLUÇÃO 7.954/21 RASTR DETECÇÃO CONTR CÂNCER
RECEITA:
1.7.2.3.50.0.1.0026 - SES RES 7.954/21 RASTR DETECÇÃO
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CONTROLE DO CÂNCER (2303)
CONTA BANCÁRIA:
9762 – BRASIL SES RES 7.954/21 RAST DETEC CONTROLE CÂNCER, Ag. 032-9 C/C 93.037-7
JANEIRO
R$ 0,00
FEVEREIRO
R$ 0,00
MARÇO
R$ 0,00
ABRIL
R$ 0,00
MAIO
R$ 0,00
JUNHO
R$ 0,00
JULHO
R$ 285.458,57
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
R$ 285.458,57
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
R$ 0,00
(=) EXCESSO APURADO
R$ 285.458,57
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 183.288,51
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 102.170,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.070, DE 12 DE JULHO 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 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$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), 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. (2932)
Fonte de Recurso: 169
Código de Aplicação: 169.0001
VALOR: 44.600,00
27.812.3100 - 2484
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN.E ÁREAS DEST.PRAT.ESP. (2933)
Fonte de Recurso: 169
Código de Aplicação: 169.0001
VALOR: 5.400,00
TOTAL: 50.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 169, código de aplicação 169.0001, transferência de recursos SEGOV
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDAS PARLAMENTARES, 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, 12 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
169 - Transferência Especial dos Estados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
169.0001 - SEGOV TRANSFERÊNCIA ESPECIAL-EMENDAS PARLAMENTARES
RECEITA:
2.4.2.9.99.0.1.0002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL SEGOV-EMENDAS PARLAMENTARES (2264)
CONTA BANCÁRIA:
9746 – BRASIL SEGOV TRANSF ESPECIAL-EMENDAS PARLAMENTARES, Ag. 032-9 C/C 92.5152
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

DE

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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MAIO
R$ 120.000,00
JUNHO
R$ 940.000,00
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
R$ 1.060.000,00
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
R$ 0,00
(=) EXCESSO APURADO
R$ 1.060.000,00
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 50.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 1.010.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.071, DE 12 DE JULHO 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 224 - Outras
Transferências de Convênios ou Repasses da União, no valor de R$ 52.530,65 (cinquenta e
dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos);
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$ 52.530,65
(cinquenta e dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRACAS (2935)
Fonte de Recurso: 224
Código de Aplicação: 224.0027
VALOR: 52.530,65
TOTAL: 52.530,65
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências CR 885.189/2019/MDR/CAIXA RECAP. AV. IMIGRANTES,
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, 12 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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:
224 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
224.0027 - CR 885.189/2019/MDR/CAIXA RECAP. AV. IMIGRANTES
CONTA BANCÁRIA:
9688 – CEF CR 885189/19 RECAPEAM. ASFÁLTICO AV IMIGRANTES, Ag. 0163 C/C 647.039-0
Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 385.864,68
(-) RESTOS A PAGAR
R$ 337.192,68
(=) SUPERAVIT APURADO
R$ 48.672,22
(+) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
R$ 3.858,65
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 52.530,65
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.075, DE 14 DE JULHO 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 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$ 8.440,51 (oito
mil quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), a saber:
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09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (2934)
Fonte de Recurso: 124
Código de Aplicação: 124.0027
VALOR: 8.440,51
TOTAL: 8.440,51
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 124, código de aplicação 124.0027, transferência de recursos CR 885.189/
2019/MDR/CAIXA RECAP. AV. IMIGRANTES, 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, 14 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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

contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 25 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.091, DE 26 DE JULHO DE 2022.
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar abaixo relacionados, por não terem sido processados.

ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
124.0027 - CR 885.189/2019/MDR/CAIXA RECAP. AV. IMIGRANTES
RECEITA:
1.3.2.1.01.0.1.0200 - REND CEF CR 885189/19 RECP ASFÁLTICO AV IMIGRANTES (2195)
CONTA BANCÁRIA:
9688 – CEF CR 885189/19 RECAPEAM. ASFÁLTICO AV IMIGRANTES, Ag. 0163 C/C 647.039-0
JANEIRO
R$ 2.060,62
FEVEREIRO
R$ 0,00
MARÇO
R$ 4.979,70
ABRIL
R$ 677,82
MAIO
R$ 518,48
JUNHO
R$ 203,89
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
R$ 8.440,51
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
R$ 0,00
(=) EXCESSO APURADO
R$ 8.440,51
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
R$ 0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
R$ 8.440,51
(=) SALDO REMANESCENTE
R$ 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.089, DE 25 DE JULHO DE 2022.
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar abaixo relacionados, por não terem sido processados;
NRO.
152
153

Empenho
Justificativa
03370 /2021 Regularização de Lançamento
06003 /2021 Regularização de Lançamento

Fornecedor
13404 BRUNO CARIOCA LOPES
04604 DIAGNÓSTICA LTDA

Valor
2.621,84
9.364,60

154
155

00785 /2021 Regularização de Lançamento
03285 /2021 Regularização de Lançamento

217,83

156

02949 /2021 Regularização de Lançamento

10618 OI MÓVEL S.A
05505 PREVENT - MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO
09828 VARGINHA IMAGENS MÉDICAS
LTDA

2.997,5
16.926,77

TOTAL

1 725,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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 11.097, DE 27 DE JULHO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE INTERVENÇÃO EM
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, A ÁREA QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que
lhe confere a alínea “n” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Varginha, e:
CONSIDERANDO a competência do Município de Varginha para autorizar as intervenções e a
permanência em APP (Área de Preservação Permanente), localizada em área urbana, atribuída
pelos artigos 1º e 9º da Lei Complementar Federal nº 140, de 08 de dezembro de 2011;
CONSIDERANDO o artigo 3º, inciso VIII da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que
dispõe sobre as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços de transporte, sistema viário e dá outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 1º da Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que dispõe
sobre os casos excepcionais de utilidade pública e interesse social que possibilitam a intervenção
ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente;
CONSIDERANDO o artigo 3º, inciso I, alíneas “b” e “e”; inciso II, alíneas “e” e “h” e inciso III, alínea
“m” da Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal
e de proteção à biodiversidade no Estado;
CONSIDERANDO os artigos 1º e 2º, incisos X e XXXI, bem como o artigo 3º, incisos I e II; o artigo
4º, §1º, inciso I e os artigos 17 e 18 do Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019,
que dispõe sobre os processos de autorização para intervenção ambiental e sobre a produção
florestal no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
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CONSIDERANDO o artigo 1º, inciso VI da Deliberação Normativa COPAM nº 236, de 02 de
dezembro de 2019, que regulamenta o disposto na alínea “m” do inciso III do artigo 3º da Lei
Estadual nº 20.922/2013, para estabelecer demais atividades eventuais ou de baixo impacto
ambiental para fins de intervenção em Área de Preservação Permanente e dá outras providências;
CONSIDERANDO o artigo 3º, inciso VII, alíneas “a” e “b” e inciso VIII, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências e o Decreto nº 6.660, de 21
de novembro de 2008;
CONSIDERANDO a necessidade de melhorar a mobilidade urbana e o sistema viário no entorno
do imóvel onde está instalado o Mercado do Produtor, com a interligação das Avenidas Miguel
Alves e Dr. José Bíscaro e da Rua Orminda Vasconcelos, bem como a execução da Avenida
Sanitária, cujas obras de infraestrutura têm caráter de utilidade pública e interesse social e as
quais não possuem alternativa técnica e locacional, conforme laudo apresentado no Processo
Administrativo nº 9.442/2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública e interesse social, para fins de intervenção em área
de preservação permanente, a área correspondente à Gleba 02 da matrícula 35.741 do Cartório
de Registro de Imóveis de Varginha, cuja limites e confrontações são o seguinte:
“Inicia-se no ponto 1 (hum) localizado sobre um dos alinhamentos da Rua Orminda Vasconcelos;
do ponto 1 (hum), segue por 51,80m confrontando com área do Mercado do Produtor até
encontrar o ponto 2 (dois); do ponto 2 (dois), segue em curva por 810,83m confrontando com o
Ribeirão Santana até encontrar o ponto 3 (três), volve à direita seguindo por 49,70m sobre um
dos alinhamentos da Av. dos Expedicionários até encontrar o ponto 4 (quatro); do ponto 4
(quatro), volve à direita e segue em curva por 768,93m em divisa com área remanescente dos
herdeiros de José Gomes de Oliviera até encontrar o ponto 5 (cinco); do ponto 5 (cinco), volve
novamente à direita e segue por 41,55m sobre um dos alinhamentos da Rua Orminda
Vasconcelos encontrando aí o ponto 1 (hum); os limites acima mencionados perfazem um área
de aproximadamente 36.304,63m2.
Art. 2º A área definida neste Decreto foi doada ao Município de Varginha, com prévia autorização
dada pela Lei Municipal nº 1.952, de 16 de novembro de 1990, alterada pela Lei Municipal nº
2.223, de 25 de agosto de 1992, tudo conforme consta no Processo Administrativo nº 4.536/
2002.
Art. 3º A declaração de utilidade pública e interesse social é feita em natureza urgente para
efeito de início das obras de execução de melhoria da mobilidade urbana no entorno do imóvel
onde se encontra instalado, atualmente, o Mercado do Produtor.
Art. 4º A execução de intervenção na Área de Preservação Permanente, declarada como de
utilidade pública e interesse social, somente poderá ocorrer mediante licenciamento ambiental e
autorizações prévias concedidas pelos órgãos competentes.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor da data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
JOADYLSON ANTÔNIO BARRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.098, DE 27 DE JULHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO MANDATO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA – INPREV.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 93, inciso I da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que se encontra em tramitação Projeto de Lei de reforma administrativa do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, a qual
disporá sobre a composição, as atribuições, requisitos e o mandato dos membros do Comitê de
Investimento;
CONSIDERANDO que a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, recomendam a
prorrogação dos mandatos dos atuais membros do comitê de investimentos, de forma a
proporcionar que a nova composição seja constituída sob a vigência da nova legislação;
DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2022, os mandatos dos atuais membros do
Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Varginha – INPREV.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor em 1º de agosto de 2022.
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
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DECRETO Nº 11.099, DE 27 DE JULHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A DESCRIÇÃO E AS ATRIBUIÇÕES DE FUNÇÃO PÚBLICA DO AGENTE DE
COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE, NO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e consubstanciado no artigo 4º da Lei Municipal nº 4.599/2007,
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas, para todos os efeitos legais, a descrição, as atribuições e requisitos
administrativos e psicológicos para a função pública de Agente de Combate às Endemias do
Município de Varginha, conforme as disposições constantes no presente Decreto e seus anexos:
Anexo I – Rol de atribuições
Anexo II – Requisitos Administrativos
Anexo III – Requisitos Psicológicos
Art. 2º Todo candidato designado por ato oficial para exercer a função de Agente de Combate às
Endemias será submetido à avaliação psicológica.
§ 1º A Avaliação Psicológica será realizada com base na Lei nº 4.119/1962, que cria a profissão
de psicólogo; no Decreto nº 53.464/1964, que regulamenta a Lei
nº 4.119/1962; na Lei Federal
nº 5.766/1971, que cria os Conselhos de Psicologia; nas Resoluções CFP nº 02/2003 e 05/2012,
que definem e regulamentam o uso, a elaboração e a comercialização de Testes Psicológicos; na
Resolução CFP 002/2016, que Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e
Processos Seletivos de natureza pública e privada e revoga a Resolução CFP nº 001/2002 e
Decreto Federal 7.308/2010, e no Decreto Municipal nº 8.408/2017.
§ 2º A avaliação psicológica está regulamentada no Art. 18 da Lei Municipal 2.673/1995, com
redação dada pela Lei Complementar nº 10/2020.
Art. 3º A Avaliação Psicológica para fins de seleção de candidatos consiste em um processo
sistemático de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos
que permitem identificar requisitos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho
das atividades inerentes à função.
Art. 4º A Avaliação Psicológica tem caráter eliminatório, adotará critérios científicos e objetivos e
seguirá as disposições contidas nos Decretos Municipais nº 10.249/2021 e 10.340/2021.
Art. 5º A análise conjunta dos instrumentos utilizados consistirá no resultado final de Apto ou
Inapto. Será considerado inapto para a função de Agente de Combate às Endemias, o candidato
que:
I – apresentar um ou mais requisitos impeditivos;
II – obtiver escores incompatíveis em mais de dois requisitos restritivos.
Parágrafo único. A inaptidão na Avaliação Psicológica não pressupõe a existência de
incapacidade intelectual ou de transtornos de personalidade e sim que o candidato não atingiu,
no momento, os parâmetros exigidos nos requisitos psicológicos para o exercício do cargo, de
acordo com as tabelas do manual de cada teste e análise conjunta dos instrumentos utilizados,
não tendo nenhuma outra implicação para a sua vida pessoal e profissional.
Art. 6º Ficam mantidas as demais disposições constantes na Lei nº 4.599/2007 e no Decreto
nº 4.833/2009.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente os Decretos 8.523/2017 e 8.642/2018.
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de julho de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I
CLASSE: FP – 05
FUNÇÃO: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Executar atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal.
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
1. Desenvolver ações que facilitem a integração entre os agentes e a população, considerando
as características e as finalidades do trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças e
promoção da saúde de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.
2. Participar do desenvolvimento das atividades de planejamento e avaliação, da equipe, das
ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde.
3. Desenvolver ações de prevenção e monitoramento dirigidas às situações de risco sanitário
para a população, conforme plano de ação das equipes de controle de endemias.
4. Promover ações de educação para a saúde individual e coletiva, orientando a comunidade
quanto aos meios para evitar a proliferação de vetores, visando o combate aos mesmos.
5. Participar de ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que
promovam a qualidade de vida.
6. Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde,
especialmente nas de prevenção e controle de doenças.
7. Receber e cumprir as programações estabelecidas, observando a produção e qualidade
exigida.
8. Utilizar instrumentos para vigilância, prevenção e controle de doenças.
9. Realizar o combate a vetores como mosquitos, escorpiões, barbeiros, morcegos, caramujos,
aranhas, cobras, pombos e outros sempre que necessário nos dias, locais e horários previstos
pela Administração ou Encarregado do Setor, com utilização de bombas costais motorizadas ou
qualquer outro equipamento expelente de inseticidas, referente à área de trabalho, conforme
orientações técnicas, com uso obrigatório de EPI's – Equipamentos de Proteção Individual.
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10. Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento, vigilância, prevenção, controle
de doenças e promoção da saúde junto às famílias, na área de abrangência determinada,
conforme estabelecido em seu plano de trabalho, elevando sua frequência nos domicílios que
apresentem situações de risco e/ou requeiram atenção especial.
11. Cumprir rigorosamente as vistorias de imóveis, orientando e eliminando todo tipo de depósito
que contenha ou possibilite o acúmulo de água parada, com utilização de escadas ou qualquer
outro equipamento/instrumento para cumprimento da finalidade.
12. Promover o saneamento domiciliar de forma a descobrir, destruir e evitar a formação e
reprodução de focos e criadouros, executando os serviços de desinfecção em residências
para evitar a proliferação.
13. Orientar e alertar os proprietários de imóveis quanto ao risco à saúde da população inerente
a infestação em curso ou iminentes, causado por vetores ou animais peçonhentos, roedores,
dentre outros, inclusive para que mantenham os mesmos capinados e em condições salubres,
livres de lixo, entulhos e água estagnada.
14. Realizar vistorias em lotes vagos, imóveis abandonados e Áreas de Preservação Ambiental,
conforme PNCD – Plano Nacional de Combate à Dengue e outras arboviroses para fins de
monitoramento, vigilância, prevenção, eliminação de depósitos e controles de doença;
15. Promover saneamento em lotes vagos, imóveis abandonados e Áreas de Preservação
Ambiental, realizando limpeza, eliminando todo tipo de depósito de água parada, retirando todo o
lixo e entulho dos mesmos, sempre que houver necessidade ou por determinação da supervisão
ou chefia direta.
16. Obter informações em relação aos proprietários com imóveis fechados e abandonados para
que identifiquem os mesmos, levando ao conhecimento dos superiores todas as irregularidades
encontradas.
17. Desenvolver atividades inerentes ao combate à doença de chagas, esquistossomose, dengue
e outras doenças.
18. Proferir e/ou organizar palestras em escolas públicas e associações comunitárias, com a
finalidade de melhorar os hábitos e prevenir doenças.
19. Executar ações de Vigilância Ambiental, Vigiágua, Vigiar, Vigisolo, quando solicitadas pela
Administração;
20. Zelar pela conservação dos materiais, veículos e equipamentos sob sua responsabilidade,
mantendo-os limpos, promovendo a manutenção regular dos mesmos para que permaneçam em
perfeitas condições de uso;
21. Atender as normas de segurança e higiene do trabalho e realizar outras tarefas afins;
22. Utilizar no cumprimento da jornada de trabalho o uniforme completo que lhe é disponibilizado
compreendendo: camiseta, calça, bota, crachá de identificação e bolsa, devendo ser mantidos
limpos inclusive manter a higiene pessoal com barba e cabelo aparados;
23. Realizar o cadastramento dos domicílios de sua respectiva base geográfica e o
acompanhamento das microáreas de risco.
24. Utilizar instrumentos para diagnósticos demográficos e sócio culturais da comunidade de
sua atuação;
25. Promover sintonia harmoniosa com outros setores, a citar o Programa de Saúde da Família
– PSF, cumprindo tarefas previstas em Lei e Decretos pertinentes, bem como pela coordenação;
26. Realizar a pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índice e descobrimento de
focos, bem como armadilhas e pontos estratégicos conforme as rotinas do serviço.
27. Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual – EPI, indicados para cada
situação (máscara semifacial, máscara facial completa, luva nitrílica, protetor auricular, óculos
de segurança, avental impermeável, uniforme completo (calça, camisa, botas e boné) e protetor
solar e outros que venham a ser indicados pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho
para atender às normas de segurança preconizadas.
28. Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não
solucionados.
29. Manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos da sua zona.
30. Registrar nos formulários específicos de forma correta e completa, as informações referentes
às atividades executados com objetivo de alimentar os sistemas de informações vetoriais.
31. Deixar seu itinerário diário de trabalho.
32. Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças e encaminhar aos pacientes para a
Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde.
33. Vistoriar e tratar os imóveis cadastrados e informados pelo Agente Comunitário de Saúde
que necessitem do uso de larvicida, bem como vistoriar depósitos de difícil acesso informado
pelo mesmo.
34. Atuar junto aos domicílios, informando os moradores sobre a doença, seus sintomas e
riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção.
35. Comunicar ao supervisor os obstáculos para execução de sua rotina de trabalho durante as
visitas domiciliares.
36. Realizar identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou
que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais.
37. Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras
formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores.
38. Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as
seguintes prescrições de comportamento ou conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e
respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no
trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio
público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente
para colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, assimilamento de novos
métodos de trabalho etc;
39. Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as
medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes;
40. Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos e, para que sejam
obedecidas as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha;
41. Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.

ANEXO II
MANUAL DE CARGOS
ESPECIFICAÇÃO DO CARGO
I - TÍTULO DA FUNÇÃO:
Agente de Combate às Endemias.
II - REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:
Escolaridade:
- Ter concluído o Ensino Médio.
III – REQUISITOS LEGAIS:
Estar quite com obrigações militares e eleitorais.
IV – REQUISITOS FUNCIONAIS:
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: Materiais e equipamentos específicos para o desempenho de
suas atividades.
V – REQUISITOS MÉDICOS:
Acuidade visual e auditiva.
VI – REQUISITOS PSICOLÓGICOS:
Inteligência Geral, Atenção, Estabilidade emocional, Extroversão, Socialização e Realização.
VII – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40
(quarenta horas), que poderá ser realizado de modo presencial ou online antes ou depois da
publicação do edital de abertura do processo seletivo público.
VIII – CONDIÇÕES DE TRABALHO:
Ambiente de acordo com os parâmetros ergonômicos. Uso de EPI's (Equipamentos de Proteção
Individual) adequados ao risco e atividade conforme preconizado pelo SESMT (Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho).

CARACTERÍSTICAS

ANEXO III
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
PARÂMETRO DE NECESSIDADE

INTELIGÊNCIA GERAL
Capacidade cognitiva de organização e reorganização de materiais para o alcance de um propósito
específico.
MÉDIO
ATENÇÃO
Capacidade de alternar o foco de atenção de um estímulo a outro, durante a execução de uma
tarefa
MÉDIO
ESTABILIDADE EMOCIONAL
Capacidade de responder a diferentes situações sem sobressaltos ou mudanças bruscas,
mantendo o domínio sobre as emoções com tolerância à frustração, bem como vivenciar choques
emocionais ou redução de atividade psíquica, sem agir impulsivamente ou sistematicamente
mantendo a proatividade e os objetivos. Capacidade de manejar a agressividade, sentimentos
negativos, atitudes opositórias e desafiadoras, variações de humor e vulnerabilidade.
MÉDIO
EXTROVERSÃO
Capacidade de se comunicar e se expressar, sem se sentir constrangido, reconhecendo seus
atributos , com iniciativa, busca de contato interpessoal.
MÉDIO
SOCIALIZAÇÃO
Capacidade de oferecer atenção, compreensão e empatia à outras pessoas, preocupando-se
com as necessidades dos demais. Desejo de dar suporte a um superior, evitando comportamentos
de risco, oposicionismo a normas e figuras de autoridade, transgressões a leis ou regras
sociais.
MÉDIO
REALIZAÇÃO
Capacidade de planejamento de ações em função de uma meta, produtividade, ritmo, qualidade
do trabalho, nível de energia vital, bem como nível de organização e pontualidade, motivação para
o sucesso, perseverança, competência, ponderação, desempenho e comprometimento.
MÉDIO
REQUISITOS IMPEDITIVOS
- Estabilidade Emocional – Muito alta ou abaixo da média
- Realização – muito alta ou abaixo da faixa média
- Socialização – Muito alta ou abaixo da faixa média
- Inteligência – abaixo da faixa média
- Extroversão – muito alta ou abaixo da média
REQUISITOS RESTRITIVOS
- Extroversão abaixo da média
- Realização alta
- Socialização alta
- Atenção abaixo da média
De acordo com os manuais dos testes e suas respectivas tabelas, que serão utilizados na
avaliação psicológica, será considerado Inapto para a função de Agente de Combate às Endemias;
candidato que:
- apresentar um ou mais requisitos impeditivos;
- obtiver escores incompatíveis em mais de dois requisitos restritivos.
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DECRETO Nº 11.114, DE 29 DE JULHO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de agosto de 2022.

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 31/12/2021 na
Fonte 205 – Taxa Administrativa na conta bancária do Banco do Brasil AG.0032-9 Conta Corrente 96.500-6, no valor de R$ 2.792.255,59 (dois milhões, e setecentos e noventa e dois mil e
duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no artigo 7°, inciso I, da Lei nº
6.934 de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$
249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), a saber:
19.00.00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VARGINHA
19.02.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.122.4008 - 2481
4.4.90.51.00 Obras e Instalações (128) ...........R$ 200.000,00
Fonte de Recurso: 205 Código de Aplicação: 2050003
Art. 2º Os créditos abertos por este Decreto serão cobertos com o superavit financeiro verificado no exercício de 2021 nos recursos para a Reserva Administrativa, 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, 29 de julho de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.117, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - INPREV

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$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
100
159
16.01
10.302.1090.2.436
Publicidade – Atos e Avisos Oficiais
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL
50.000,00
Art. 2° 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
68
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL
50.000,00
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de agosto de 2022.

Saldo Bancário em 31/12/2021
R$ 2.792.255,59
(-) Restos a Pagar
R$ 0,00
(=) Superavit Apurado
R$ 2.792.255,59
(-) Valor Já Utilizado
R$ 0,00
(-) Valor do Presente Decreto
R$ 200.000,00
(=) Saldo Remanescente em 29/07/2022
R$ 2.592.255,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.116, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
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
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.118, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
REVOGA MEDIDAS RESTRITIVAS RELACIONADAS À COVID-19, NO MUNICÍPIO DE VARGINHA, E EXTINGUE O GABINETE ESPECIAL DE RESPOSTA IMEDIATA À CRISE CAUSADA
PELO CORONAVÍRUS.

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$ 180.000,00 (Cento
e oitenta mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
74
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 180.000,00
TOTAL
180.000,00
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
08
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
180.000,00
TOTAL
180.000,00

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da República,
têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive,
suplementar a legislação federal e a estadual;
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de políticas públicas
relacionadas à saúde, entre outras, aquelas inerentes a atos de gestão e mérito administrativo,
balizados pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) fundamentados;
CONSIDERANDO que as medidas de prevenção e combate ao Coronavírus, implementadas no
Município desde o dia 18 de março de 2020, surtiram o efeito esperado, com exponencial
redução da curva de contágio, do número de pessoas internadas e da diminuição dos casos
considerados graves;
CONSIDERANDO a satisfatória atual cobertura vacinal contra a COVID-19 no Município de
Varginha, a qual atingiu o percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) da população elegível já
com a primeira dose de reforço aplicada, não se olvidando que diversas pessoas já têm aplicada
a segunda dose de reforço, contribuindo decisivamente para a redução de internações e de
agravamento nos casos de pessoas infectadas;
CONSIDERANDO que a pandemia causada pelo Coronavírus vem regredindo, estando próxima
a ser declarada como endemia, conforme estudos técnicos que vêm sendo realizados pelos
órgãos competentes, especialmente o Ministério da Saúde;

ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSOS:
205 - Taxa de Administração
FONTE DE RECURSOS:
2050003 - Taxa de Administração - Reserva Administrativa
CONTA BANCÁRIA:
025 - Reserva Administrativa - Banco do Brasil AG 0032-9 C/C.96.500-6
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CONSIDERANDO que não há mais decreto de situação de emergência em saúde pública em
razão da COVID-19, nem na esfera nacional, nem estadual, e nem mesmo na municipal;
CONSIDERANDO que quaisquer restrições impostas ao cidadão devem ser justificadas, posto
que a regra, em um país democrático, é a liberdade individual, conforme, inclusive, ditam os
princípios elementares da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que não há quaisquer objeções técnicas quanto à possibilidade de se retirar
as medidas restritivas no tocante ao Coronavírus, conforme se depreende do Memorando nº 83/
2022, oriundo da Superintendência Especial de Enfrentamento à COVID-19;
CONSIDERANDO, por fim, que quaisquer medidas sanitárias tomadas para o combate ao
Coronavírus são constantemente revisadas, podendo ser ampliadas, restringidas ou retiradas,
de acordo com o cenário epidemiológico;
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogadas quaisquer medidas restritivas, no Município de Varginha, no tocante à
COVID-19, que porventura estejam previstas em Decretos, Portarias e/ou Protocolos Sanitários
Municipais.
Art. 2º Fica extinto o Gabinete Especial de Resposta Imediata à Crise Causada pelo Coronavírus.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N.º 11.119, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal n.º 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal n.º 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, área de terreno localizada na estrada rural
que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, de propriedade de Efrain Botrel Alves, Patrícia
Ferreira Rodrigues Alves, Gleiser José Alves e Maraísa Silva Alves, no total aproximado de
18.345,03 m² (dezoito mil, trezentos e quarenta e cinco vírgula zero três metros quadrados ),
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha, sob matrícula nº 53.404, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo anexado ao
Processo Administrativo n.º 10.131/2022 e que abaixo segue:
A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 458.804,7911 m e N(Y)
7.615.099,5538 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 458.791,1269 m e N= 7.615.001,7346
m, no azimute de 187°57'07", na extensão de 103,30 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 458.816,3458 m e N= 7.614.938,1736
m, no azimute de 158°21'31", na extensão de 68,38 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 458.837,4973 m e N= 7.614.904,4200
m, no azimute de 147°55'37", na extensão de 40,05 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 458.887,0848 m e N= 7.614.850,3135
m, no azimute de 137°29'43", na extensão de 73,39 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 458.900,3057 m e N= 7.614.834,9368
m, no azimute de 139°18'40", na extensão de 20,28 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 459.030,2628 m e N= 7.614.673,7242
m, no azimute de 141°07'37", na extensão de 207,07 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 459.048,3122 m e N= 7.614.642,8374
m, no azimute de 149°41'57", na extensão de 35,91 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 459.060,9277 m e N= 7.614.611,1817
m, no azimute de 158°16'18", na extensão de 34,08 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada UTM E= 459.064,2314 m e N=
7.614.529,3904 m, no azimute de 177°41'13", na extensão de 83,53 m;
Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada UTM E= 459.056,6847 m e N=
7.614.505,6424 m, no azimute de 197°37'46", na extensão de 24,92 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada UTM E= 459.051,6753 m e N=
7.614.486,1714 m, no azimute de 194°25'40", na extensão de 20,12 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada UTM E= 459.046,2133 m e N=
7.614.458,6528 m, no azimute de 191°13'35", na extensão de 28,06 m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada UTM E= 459.030,9398 m e N=
7.614.410,9689 m, no azimute de 197°45'38", na extensão de 50,18 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada UTM E= 458.995,0973 m e N=
7.614.331,5673 m, no azimute de 204°17'41", na extensão de 87,12 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada UTM E= 458.973,8518 m e N=
7.614.305,3307 m, no azimute de 218°59'57", na extensão de 34,13 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada UTM E= 458.937,1355 m e N=
7.614.278,3636 m, no azimute de 233°42'14", na extensão de 45,56 m;
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Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada UTM E=
7.614.282,8742 m, no azimute de 32°08'08", na extensão de 5,33 m;
Do vértice 18 segue até o vértice 19, de coordenada UTM E=
7.614.285,1272 m, no azimute de 31°48'37", na extensão de 2,65 m;
Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada UTM E=
7.614.302,7121 m, no azimute de 31°48'37", na extensão de 20,69 m;
Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada UTM E=
7.614.315,4827 m, no azimute de 32°18'29", na extensão de 15,11 m;
Do vértice 21 segue até o vértice 22, de coordenada UTM E=
7.614.329,6090 m, no azimute de 32°00'17", na extensão de 16,66 m;
Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada UTM E=
7.614.337,2532 m, no azimute de 32°26'36", na extensão de 9,06 m;
Do vértice 23 segue até o vértice 24, de coordenada UTM E=
7.614.346,3345 m, no azimute de 31°44'33", na extensão de 10,68 m;
Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada UTM E=
7.614.353,5059 m, no azimute de 24°15'27", na extensão de 7,87 m;
Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada UTM E=
7.614.363,9691 m, no azimute de 23°35'37", na extensão de 11,42 m;
Do vértice 26 segue até o vértice 27, de coordenada UTM E=
7.614.375,9500 m, no azimute de 24°20'52", na extensão de 13,15 m;
Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada UTM E=
7.614.392,6871 m, no azimute de 24°30'48", na extensão de 18,40 m;
Do vértice 28 segue até o vértice 29, de coordenada UTM E=
7.614.407,5827 m, no azimute de 24°30'48", na extensão de 16,37 m;
Do vértice 29 segue até o vértice 30, de coordenada UTM E=
7.614.425,6722 m, no azimute de 22°23'52", na extensão de 19,57 m;
Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada UTM E=
7.614.441,8266 m, no azimute de 21°00'29", na extensão de 17,31 m;
Do vértice 31 segue até o vértice 32, de coordenada UTM E=
7.614.462,2172 m, no azimute de 14°52'25", na extensão de 21,10 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada UTM E=
7.614.489,2800 m, no azimute de 9°38'04", na extensão de 27,45 m;
Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada UTM E=
7.614.501,0755 m, no azimute de 14°48'37", na extensão de 12,20 m;
Do vértice 34 segue até o vértice 35, de coordenada UTM E=
7.614.523,6548 m, no azimute de 17°29'50", na extensão de 23,68 m;
Do vértice 35 segue até o vértice 36, de coordenada UTM E=
7.614.544,3037 m, no azimute de 13°07'38", na extensão de 21,20 m;
Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada UTM E=
7.614.553,7978 m, no azimute de 12°21'27", na extensão de 9,72 m;
Do vértice 37 segue até o vértice 38, de coordenada UTM E=
7.614.563,6717 m, no azimute de 0°52'11", na extensão de 9,88 m;
Do vértice 38 segue até o vértice 39, de coordenada UTM E=
7.614.572,0585 m, no azimute de 1°57'33", na extensão de 8,39 m;
Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada UTM E=
7.614.582,5882 m, no azimute de 353°36'13", na extensão de 10,60 m;
Do vértice 40 segue até o vértice 41, de coordenada UTM E=
7.614.590,3826 m, no azimute de 347°14'26", na extensão de 7,99 m;
Do vértice 41 segue até o vértice 42, de coordenada UTM E=
7.614.603,2462 m, no azimute de 341°42'47", na extensão de 13,55 m;
Do vértice 42 segue até o vértice 43, de coordenada UTM E=
7.614.619,9611 m, no azimute de 340°41'15", na extensão de 17,71 m;
Do vértice 43 segue até o vértice 44, de coordenada UTM E=
7.614.632,2033 m, no azimute de 337°24'10", na extensão de 13,26 m;
Do vértice 44 segue até o vértice 45, de coordenada UTM E=
7.614.642,4375 m, no azimute de 334°55'39", na extensão de 11,30 m;
Do vértice 45 segue até o vértice 46, de coordenada UTM E=
7.614.653,8154 m, no azimute de 335°13'10", na extensão de 12,53 m;
Do vértice 46 segue até o vértice 47, de coordenada UTM E=
7.614.675,5267 m, no azimute de 320°51'53", na extensão de 27,99 m;
Do vértice 47 segue até o vértice 48, de coordenada UTM E=
7.614.684,8078 m, no azimute de 321°00'00", na extensão de 11,94 m;
Do vértice 48 segue até o vértice 49, de coordenada UTM E=
7.614.694,8077 m, no azimute de 319°35'34", na extensão de 13,13 m;
Do vértice 49 segue até o vértice 50, de coordenada UTM E=
7.614.706,0895 m, no azimute de 320°36'23", na extensão de 14,60 m;
Do vértice 50 segue até o vértice 51, de coordenada UTM E=
7.614.720,1936 m, no azimute de 320°53'05", na extensão de 18,18 m;
Do vértice 51 segue até o vértice 52, de coordenada UTM E=
7.614.734,2898 m, no azimute de 320°24'21", na extensão de 18,29 m;
Do vértice 52 segue até o vértice 53, de coordenada UTM E=
7.614.751,9445 m, no azimute de 321°22'27", na extensão de 22,60 m;
Do vértice 53 segue até o vértice 54, de coordenada UTM E=
7.614.766,6204 m, no azimute de 320°50'57", na extensão de 18,93 m;
Do vértice 54 segue até o vértice 55, de coordenada UTM E=
7.614.781,1140 m, no azimute de 321°00'33", na extensão de 18,65 m;
Do vértice 55 segue até o vértice 56, de coordenada UTM E=
7.614.795,4183 m, no azimute de 321°19'17", na extensão de 18,32 m;
Do vértice 56 segue até o vértice 57, de coordenada UTM E=
7.614.813,1245 m, no azimute de 322°43'59", na extensão de 22,25 m;
Do vértice 57 segue até o vértice 58, de coordenada UTM E=
7.614.829,6913 m, no azimute de 322°05'37", na extensão de 21,00 m;
Do vértice 58 segue até o vértice 59, de coordenada UTM E=
7.614.838,3576 m, no azimute de 317°14'48", na extensão de 11,80 m;
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Do vértice 59 segue até o vértice 60, de coordenada UTM E= 458.860,2424 m e N=
7.614.849,6048 m, no azimute de 317°14'48", na extensão de 15,32 m;
Do vértice 60 segue até o vértice 61, de coordenada UTM E= 458.849,8537 m e N=
7.614.860,1209 m, no azimute de 315°20'57", na extensão de 14,78 m;
Do vértice 61 segue até o vértice 62, de coordenada UTM E= 458.842,6647 m e N=
7.614.867,5245 m, no azimute de 315°50'34", na extensão de 10,32 m;
Do vértice 62 segue até o vértice 63, de coordenada UTM E= 458.834,6206 m e N=
7.614.876,1494 m, no azimute de 316°59'44", na extensão de 11,79 m;
Do vértice 63 segue até o vértice 64, de coordenada UTM E= 458.824,8515 m e N=
7.614.886,8637 m, no azimute de 317°38'32", na extensão de 14,50 m;
Do vértice 64 segue até o vértice 65, de coordenada UTM E= 458.818,9340 m e N=
7.614.894,8519 m, no azimute de 323°28'10", na extensão de 9,94 m;
Do vértice 65 segue até o vértice 66, de coordenada UTM E= 458.811,6364 m e N=
7.614.904,8988 m, no azimute de 324°00'26", na extensão de 12,42 m;
Do vértice 66 segue até o vértice 67, de coordenada UTM E= 458.805,1463 m e N=
7.614.915,3219 m, no azimute de 328°05'27", na extensão de 12,28 m;
Do vértice 67 segue até o vértice 68, de coordenada UTM E= 458.800,4634 m e N=
7.614.923,5663 m, no azimute de 330°24'11", na extensão de 9,48 m;
Do vértice 68 segue até o vértice 69, de coordenada UTM E= 458.795,7108 m e N=
7.614.932,0340 m, no azimute de 330°41'45", na extensão de 9,71 m;
Do vértice 69 segue até o vértice 70, de coordenada UTM E= 458.793,6424 m e N=
7.614.937,8219 m, no azimute de 340°20'07", na extensão de 6,15 m;
Do vértice 70 segue até o vértice 71, de coordenada UTM E= 458.787,6362 m e N=
7.614.953,7028 m, no azimute de 339°16'59", na extensão de 16,98 m;
Do vértice 71 segue até o vértice 72, de coordenada UTM E= 458.782,3894 m e N=
7.614.967,8204 m, no azimute de 339°36'46", na extensão de 15,06 m;
Do vértice 72 segue até o vértice 73, de coordenada UTM E= 458.775,7631 m e N=
7.614.985,8202 m, no azimute de 339°47'23", na extensão de 19,18 m;
Do vértice 73 segue até o vértice 74, de coordenada UTM E= 458.769,0069 m e N=
7.615.001,8842 m, no azimute de 337°11'21", na extensão de 17,43 m;
Do vértice 74 segue até o vértice 75, de coordenada UTM E= 458.764,7762 m e N=
7.615.011,6317 m, no azimute de 336°32'16", na extensão de 10,63 m;
Do vértice 75 segue até o vértice 76, de coordenada UTM E= 458.762,8758 m e N=
7.615.015,5280 m, no azimute de 333°59'55", na extensão de 4,34 m;
Do vértice 76 segue até o vértice 77, de coordenada UTM E= 458.766,5478 m e N=
7.615.025,7783 m, no azimute de 19°42'33", na extensão de 10,89 m;
Do vértice 77 segue até o vértice 78, de coordenada UTM E= 458.771,2213 m e N=
7.615.039,6413 m, no azimute de 18°37'49", na extensão de 14,63 m; D
Do vértice 78 segue até o vértice 79, de coordenada UTM E= 458.775,9277 m e N=
7.615.061,2023 m, no azimute de 12°18'48", na extensão de 22,07 m;
Do vértice 79 segue até o vértice 80, de coordenada UTM E= 458.779,4824 m e N=
7.615.077,4847 m, no azimute de 12°18'55", na extensão de 16,67 m;
Do vértice 80 segue até o vértice 81, de coordenada UTM E= 458.782,9244 m e N=
7.615.093,0473 m, no azimute de 12°28'18", na extensão de 15,94 m;
Do vértice 81 segue até o vértice 82, de coordenada UTM E= 458.799,7439 m e N=
7.615.097,0322 m, no azimute de 76°40'16", na extensão de 17,29 m;
Finalmente do vértice 82 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 63°27'12",
na extensão de 5,64 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
18.345,03 m² e um perímetro de 1.912,04 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 17 limita-se por linha de divisa, confrontando com Efrain Botrel Alves,
Patricia Ferreira Rodrigues Alves, Gleiser José Alves e Maraísa Silva Alves – Gleba A matrícula nº
53.404;
Do vértice 17 ao vértice 22 limita-se pelo bordo da Avenida Zizi Campos Nogueira;
Do vértice 22 ao vértice 76 limita-se por divisa com cerca, confrontando com a União Federal
Finalmente do vértice 76 ao vértice 1 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Carla
Beatriz Reis – matrícula nº 10.904.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizada, nos termos do
Decreto -Lei n.º 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N.º 11.120, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
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e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, área de terreno localizada na estrada rural
que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, situado no local denominado “Sítio das
Goiabas”, de propriedade de Geraldo Benevides e Outros, no total aproximado de 1.146,10 m2
(hum mil, cento e quarenta e seis vírgula dez metros quadrados), devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha, sob matrícula nº. 49.762, cujos limites
e confrontações constam do Memorial Descritivo, anexado ao Processo Administrativo nº 10.127/
2022 e que abaixo segue:
A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 459.096,8089 m e N(Y)
7.617.000,5539 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 459.098,0968 m e N= 7.617.095,7792
m, no azimute de 0°46'30", na extensão de 95,82 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 459.112,5518 m e N= 7.617.086,0717
m, no azimute de 123°53'02", na extensão de 17,41 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 459.115,8638 m e N= 7.617.084,4947
m, no azimute de 115°27'41", na extensão de 3,67 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 459.111,8508 m e N= 7.617.064,5007
m, no azimute de 191°20'57", na extensão de 20,39 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 459.109,2928 m e N= 7.617.055,8727
m, no azimute de 196°30'50", na extensão de 9,00 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 459.105,9298 m e N= 7.617.042,4217
m, no azimute de 194°02'14", na extensão de 13,87 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 459.101,8958 m e N= 7.617.022,7487
m, no azimute de 191°35'17", na extensão de 20,08 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 459.098,9258 m e N= 7.617.007,7867
m, no azimute de 191°13'39", na extensão de 15,25 m;
Finalmente do vértice 9 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 196°18'50", na
extensão de 7,54 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
1.146,10 m e um perímetro de 203,03 m.
CONFRONTAÇÕES:
Do vértice 1 ao vértice 2 limita-se por linha de divisa, confrontando com Geraldo Benevides de
Oliveira e outros – matrícula nº 49.762;
Do vértice 2 ao vértice 4 limita-se por divisa com cerca, confrontando com João Batista Reis e
Elizabeth Carvalho Reis – Gleba 2 matrícula nº 59.398;
Finalmente do vértice 4 ao vértice 1 limita-se por divisa com cerca, confrontando com José
Marcilio Dominguetti e Dirce Ribeiro Dominguetti – Gleba 02 matrícula nº 25.189.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizada, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N.º 11.121, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, áreas de terrenos localizadas na estrada
rural que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, de propriedade de José Marcílio Dominguetti e Dirce Ribeiro Dominguetti, no total aproximado de 3.042,12 m2 (três mil e quarenta e dois
vírgula doze metros quadrados), devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Varginha, sob matrícula nº. 25.189, cujos limites e confrontações constam dos
Memoriais Descritivos, anexados ao Processo Administrativo nº 10.125/2022 e que abaixo
seguem:
a) A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada Este (X) 459.318,7928 m e Norte
(Y) 7.617.588,6344 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 459.306,7278 m e N= 7.617.590,4627
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m, no azimute de 278°37'01", na extensão de 12,20 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 459.278,5548 m e N= 7.617.595,4227
m, no azimute de 279°59'06", na extensão de 28,61 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 459.267,7240 m e N= 7.617.597,6730
m, no azimute de 281°44'15", na extensão de 11,06 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 459.261,2998 m e N= 7.617.572,7217
m, no azimute de 194°26'18", na extensão de 25,77 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 459.258,1158 m e N= 7.617.560,0957
m, no azimute de 194°09'13", na extensão de 13,02 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 459.256,3423 m e N= 7.617.551,1400
m, no azimute de 191°12'06", na extensão de 9,13 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 459.261,2269 m e N= 7.617.567,5144
m, no azimute de 16°36'37", na extensão de 17,09 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 459.290,2935 m e N= 7.617.588,9369
m, no azimute de 53°36'33", na extensão de 38,74 m;
Finalmente do vértice 9 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 90°36'30", na
extensão de 28,50 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
359,49 m² e um perímetro de 184,13 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 4 limita-se pelo bordo da Estrada dos Tachos;
Do vértice 4 ao vértice 7 limita-se por divisa com cerca, confrontando com João Batista Reis e
Elisabeth Carvalho Reis – Gleba 2 matrícula nº 59.398;
Finalmente do vértice 7 ao vértice 1 limita-se por linha de divisa, confrontando com José Marcilio
Dominguetti e Dirce Ribeiro Dominguetti –Gleba 01 matrícula nº 25.189
b) A referida área está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema UTM - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada E(X) 459.117,2571 m e N(Y)
7.617.089,6378 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 459.136,9524 m e N= 7.616.942,3554
m, no azimute de 172°23'00", na extensão de 151,31 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 459.133,0008 m e N= 7.616.941,4017
m, no azimute de 256°25'51", na extensão de 4,07 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 459.111,5938 m e N= 7.616.937,7057
m, no azimute de 260°12'15", na extensão de 21,72 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 459.104,5128 m e N= 7.616.941,5097
m, no azimute de 298°14'43", na extensão de 8,04 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 459.098,6668 m e N= 7.616.944,3027
m, no azimute de 295°32'12", na extensão de 6,48 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 459.091,7768 m e N= 7.616.954,8437
m, no azimute de 326°49'47", na extensão de 12,59 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 459.085,8908 m e N= 7.616.964,9547
m, no azimute de 329°47'41", na extensão de 11,70 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 459.090,9678 m e N= 7.616.979,0867
m, no azimute de 19°45'40", na extensão de 15,02 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada UTM E= 459.093,8548 m e N= 7.616.991,0117
m, no azimute de 13°36'33", na extensão de 12,27 m;
Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada UTM E= 459.096,0048 m e N= 7.616.997,8067
m, no azimute de 17°33'28", na extensão de 7,13 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada UTM E= 459.098,9258 m e N= 7.617.007,7867
m, no azimute de 16°18'50", na extensão de 10,40 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada UTM E= 459.101,8958 m e N= 7.617.022,7487
m, no azimute de 11°13'39", na extensão de 15,25 m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada UTM E= 459.105,9298 m e N= 7.617.042,4217
m, no azimute de 11°35'17", na extensão de 20,08 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada UTM E= 459.109,2928 m e N= 7.617.055,8727
m, no azimute de 14°02'14", na extensão de 13,87 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada UTM E= 459.111,8508 m e N= 7.617.064,5007
m, no azimute de 16°30'50", na extensão de 9,00 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada UTM E= 459.115,8638 m e N= 7.617.084,4947
m, no azimute de 11°20'57", na extensão de 20,39 m;
Finalmente do vértice 17 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 15°09'29", na
extensão de 5,33 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
2.682,63 m² e um perímetro de 344,65 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 2 limita-se por linha de divisa, confrontando com José Marcilio Dominguetti
e Dirce Ribeiro Dominguetti – Gleba 02 matrícula nº 25.189;
Do vértice 2 ao vértice 8 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Cleuza de Barros
Reis, Carla Beatriz Reis – Gleba 02 matrícula nº 63.532 e Antônio Wander Rafael Garcia;
Do vértice 8 ao vértice 17 limita-se por divisa com cerca, confrontando com Geraldo Benevides
de Oliveira e outros – matrícula nº 49.762;
Finalmente do vértice 17 ao vértice 1 limita-se por divisa com cerca, confrontando com João
Batista Reis e Elisabeth Carvalho Reis – Gleba 2 matrícula nº 59.398.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizada, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N.º 11.122, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, área de terreno localizada na estrada rural
que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, de propriedade de André Dominguetti Ferreira, Adriana Dominguetti Ferreira e Agda Ferreira, no total aproximado de 12.502,76 m2 (doze
mil, quinhentos e dois vírgula setenta e seis metros quadrados), devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha, sob matrícula nº. 42.737, cujos limites
e confrontações constam do Memorial Descritivo, anexado ao Processo Administrativo nº 10.130/
2022 e que abaixo segue:
A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano
central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada Este (X) 459.525,3282 m e
Norte (Y) 7.615.719,1225 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada U T M E= 459.530,1130 m e N= 7.615.726,5713
m, no azimute de 32°03'39", na extensão de 8,85 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada U T M E= 459.533,5910 m e N= 7.615.760,4879
m, no azimute de 5°51'18", na extensão de 34,09 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada U T M E= 459.534,0819 m e N= 7.615.774,9722
m, no azimute de 1°56'28", na extensão de 14,49 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada U T M E= 459.534,3974 m e N= 7.615.784,7426
m, no azimute de 1°50'58", na extensão de 9,78 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada U T M E= 459.535,0948 m e N= 7.615.799,8129
m, no azimute de 2°38'58", na extensão de 15,09 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada U T M E= 459.538,2502 m e N= 7.615.811,1495
m, no azimute de 15°33'14", na extensão de 11,77 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada U T M E= 459.544,2620 m e N= 7.615.817,8806
m, no azimute de 41°46'09", na extensão de 9,02 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada U T M E= 459.554,4828 m e N= 7.615.829,1284
m, no azimute de 42°15'40", na extensão de 15,20 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada U T M E= 459.572,0168 m e N= 7.615.848,0360
m, no azimute de 42°50'29", na extensão de 25,79 m;
Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada U T M E= 459.598,9697 m e N= 7.615.866,3266
m, no azimute de 55°50'19", na extensão de 32,57 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada U T M E= 459.612,5033 m e N= 7.615.874,9851
m, no azimute de 57°23'22", na extensão de 16,07 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada U T M E= 459.624,0635 m e N= 7.615.883,3067
m, no azimute de 54°15'07", na extensão de 14,24 m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada U T M E= 459.643,3546 m e N= 7.615.892,8832
m, no azimute de 63°35'57", na extensão de 21,54 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada U T M E= 459.664,0690 m e N= 7.615.902,3450
m, no azimute de 65°27'01", na extensão de 22,77 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada U T M E= 459.682,2342 m e N= 7.615.908,7841
m, no azimute de 70°28'55", na extensão de 19,27 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada U T M E= 459.696,9720 m e N= 7.615.911,9071
m, no azimute de 78°02'09", na extensão de 15,06 m;
Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada U T M E= 459.720,3133 m e N= 7.615.918,6827
m, no azimute de 73°48'46", na extensão de 24,30 m;
Do vértice 18 segue até o vértice 19, de coordenada U T M E= 459.740,1159 m e N= 7.615.924,5637
m, no azimute de 73°27'35", na extensão de 20,66 m;
Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada U T M E= 459.758,4131 m e N= 7.615.931,6327
m, no azimute de 68°52'34", na extensão de 19,62 m;
Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada U T M E= 459.773,8476 m e N= 7.615.939,8817
m, no azimute de 61°52'40", na extensão de 17,50 m;
Do vértice 21 segue até o vértice 22, de coordenada U T M E= 459.790,1367 m e N= 7.615.946,4420
m, no azimute de 68°03'48", na extensão de 17,56 m;
Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada U T M E= 459.805,2560 m e N= 7.615.953,8407
m, no azimute de 63°55'30", na extensão de 16,83 m;
Do vértice 23 segue até o vértice 24, de coordenada U T M E= 459.810,8782 m e N= 7.615.957,8468
m, no azimute de 54°31'40", na extensão de 6,90 m;
Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada U T M E= 459.816,8763 m e N= 7.615.964,2603
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m, no azimute de 43°04'59", na extensão de 8,78 m;
Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada U T M E= 459.822,8810 m e N= 7.615.971,1475
m, no azimute de 41°05'02", na extensão de 9,14 m;
Do vértice 26 segue até o vértice 27, de coordenada U T M E= 459.827,9565 m e N= 7.615.979,3363
m, no azimute de 31°47'29", na extensão de 9,63 m;
Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada U T M E= 459.830,4894 m e N= 7.615.986,7368
m, no azimute de 18°53'38", na extensão de 7,82 m;
Do vértice 28 segue até o vértice 29, de coordenada U T M E= 459.831,5841 m e N= 7.615.994,3558
m, no azimute de 8°10'35", na extensão de 7,70 m;
Do vértice 29 segue até o vértice 30, de coordenada U T M E= 459.831,1581 m e N= 7.615.999,0285
m, no azimute de 354°47'28", na extensão de 4,69 m;
Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada U T M E= 459.827,7098 m e N= 7.616.005,2382
m, no azimute de 330°57'22", na extensão de 7,10 m;
Do vértice 31 segue até o vértice 32, de coordenada U T M E= 459.822,0805 m e N= 7.616.010,7328
m, no azimute de 314°18'22", na extensão de 7,87 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada U T M E= 459.815,3468 m e N= 7.616.017,9837
m, no azimute de 317°07'05", na extensão de 9,90 m;
Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada U T M E= 459.812,5882 m e N= 7.616.022,2187
m, no azimute de 326°55'13", na extensão de 5,05 m;
Do vértice 34 segue até o vértice 35, de coordenada U T M E= 459.808,4781 m e N= 7.616.028,2550
m, no azimute de 325°44'56", na extensão de 7,30 m;
Do vértice 35 segue até o vértice 36, de coordenada U T M E= 459.804,1291 m e N= 7.616.035,7798
m, no azimute de 329°58'27", na extensão de 8,69 m;
Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada U T M E= 459.803,5000 m e N= 7.616.038,5823
m, no azimute de 347°20'53", na extensão de 2,87 m;
Do vértice 37 segue até o vértice 38, de coordenada U T M E= 459.797,7292 m e N= 7.616.051,3142
m, no azimute de 335°37'02", na extensão de 13,98 m;
Do vértice 38 segue até o vértice 39, de coordenada U T M E= 459.791,1123 m e N= 7.616.068,8929
m, no azimute de 339°22'22", na extensão de 18,78 m;
Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada U T M E= 459.779,4198 m e N= 7.616.097,4511
m, no azimute de 337°44'04", na extensão de 30,86 m;
Do vértice 40 segue até o vértice 41, de coordenada U T M E= 459.774,7657 m e N= 7.616.112,0959
m, no azimute de 342°22'12", na extensão de 15,37 m;
Do vértice 41 segue até o vértice 42, de coordenada U T M E= 459.770,3697 m e N= 7.616.126,1007
m, no azimute de 342°34'23", na extensão de 14,68 m;
Do vértice 42 segue até o vértice 43, de coordenada U T M E= 459.767,1220 m e N= 7.616.138,7785
m, no azimute de 345°37'53", na extensão de 13,09 m;
Do vértice 43 segue até o vértice 44, de coordenada U T M E= 459.764,2554 m e N= 7.616.158,4029
m, no azimute de 351°41'21", na extensão de 19,83 m;
Do vértice 44 segue até o vértice 45, de coordenada U T M E= 459.761,6801 m e N= 7.616.180,0736
m, no azimute de 353°13'23", na extensão de 21,82 m;
Do vértice 45 segue até o vértice 46, de coordenada U T M E= 459.761,4657 m e N= 7.616.192,1294
m, no azimute de 358°58'51", na extensão de 12,06 m;
Do vértice 46 segue até o vértice 47, de coordenada U T M E= 459.764,3487 m e N= 7.616.195,9029
m, no azimute de 37°22'49", na extensão de 4,75 m;
Do vértice 47 segue até o vértice 48, de coordenada U T M E= 459.774,4508 m e N= 7.616.203,0460
m, no azimute de 54°44'12", na extensão de 12,37 m;
Do vértice 48 segue até o vértice 49, de coordenada U T M E= 459.795,5874 m e N= 7.616.219,6486
m, no azimute de 51°51'02", na extensão de 26,88 m;
Do vértice 49 segue até o vértice 50, de coordenada U T M E= 459.806,4787 m e N= 7.616.226,8685
m, no azimute de 56°27'34", na extensão de 13,07 m;
Do vértice 50 segue até o vértice 51, de coordenada U T M E= 459.829,8121 m e N= 7.616.245,4227
m, no azimute de 51°30'33", na extensão de 29,81 m;
Do vértice 51 segue até o vértice 52, de coordenada U T M E= 459.854,9705 m e N= 7.616.264,1618
m, no azimute de 53°19'11", na extensão de 31,37 m;
Do vértice 52 segue até o vértice 53, de coordenada U T M E= 459.861,9369 m e N= 7.616.270,4014
m, no azimute de 48°09'00", na extensão de 9,35 m;
Do vértice 53 segue até o vértice 54, de coordenada U T M E= 459.865,6346 m e N= 7.616.273,7116
m, no azimute de 48°09'54", na extensão de 4,96 m;
Do vértice 54 segue até o vértice 55, de coordenada U T M E= 459.842,7165 m e N= 7.616.235,1358
m, no azimute de 210°42'54", na extensão de 44,87 m;
Do vértice 55 segue até o vértice 56, de coordenada U T M E= 459.793,6472 m e N= 7.616.197,7176
m, no azimute de 232°40'20", na extensão de 61,71 m;
Do vértice 56 segue até o vértice 57, de coordenada U T M E= 459.779,6877 m e N= 7.616.154,0925
m, no azimute de 197°44'38", na extensão de 48,77 m;
Do vértice 57 segue até o vértice 58, de coordenada U T M E= 459.799,8364 m e N= 7.616.088,9396
m, no azimute de 162°48'56", na extensão de 68,20 m;
Do vértice 58 segue até o vértice 59, de coordenada U T M E= 459.827,3858 m e N= 7.616.035,6651
m, no azimute de 152°39'20", na extensão de 60,29 m;
Do vértice 59 segue até o vértice 60, de coordenada U T M E= 459.834,1976 m e N= 7.616.026,7892
m, no azimute de 142°29'43", na extensão de 11,19 m;
Do vértice 60 segue até o vértice 61, de coordenada U T M E= 459.807,0435 m e N= 7.615.933,8501
m, no azimute de 196°17'13", na extensão de 112,66 m;
Do vértice 61 segue até o vértice 62, de coordenada U T M E= 459.656,7257 m e N= 7.615.879,3715
m, no azimute de 250°04'42", na extensão de 159,89 m;
Do vértice 62 segue até o vértice 63, de coordenada U T M E= 459.614,9180 m e N= 7.615.858,0552
m, no azimute de 242°59'04", na extensão de 47,05 m;
Do vértice 63 segue até o vértice 64, de coordenada U T M E= 459.573,4619 m e N= 7.615.829,9773
m, no azimute de 235°53'26", na extensão de 50,07 m;
Do vértice 64 segue até o vértice 65, de coordenada U T M E= 459.551,6062 m e N= 7.615.791,8269
m, no azimute de 209°48'27", na extensão de 45,52 m;
Do vértice 65 segue até o vértice 66, de coordenada U T M E= 459.550,1779 m e N= 7.615.769,8851
m, no azimute de 183°43'29", na extensão de 21,99 m;
Finalmente do vértice 66 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 206°01'20", na
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extensão de 58,00 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
12.502,76 m² e um perímetro de 1.589,86 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 28 limita-se por linha de divisa, confrontando com Carla Beatriz Reis –
matrícula nº 10.904 ;
Do vértice 28 ao vértice 54 limita-se por linha de divisa, confrontando com Carla Beatriz Reis e
Cleuza de Barros Reis – Gleba 02 matrícula nº 63.532 ;
Finalmente do vértice 54 ao vértice 1 limita-se por linha de divisa, confrontando com Adriana
Dominghetti Ferreira, Andre Dominghetti Ferreira e Agda Ferreira – Gleba 01 matrícula nº 42.737.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizado, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO N.º 11.123, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21
de junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, área de terreno localizada na estrada rural
que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, de propriedade de Carla Beatriz Reis, no total
aproximado de 25.261,00 m² (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um metros quadrados),
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha, sob a
matrícula nº. 10.904, cujos limites e confrontações constam do Memorial Descritivo anexado ao
Processo Administrativo nº 10.128/2022 e que abaixo segue:
A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano
central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada Este (X) 458.765,2226 m e
Norte (Y) 7.615.022,0790 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada U T M E= 458.823,2333 m e N= 7.615.142,0453
m, no azimute de 25°48'23", na extensão de 141,27 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada U T M E= 458.938,9087 m e N= 7.615.210,0928
m, no azimute de 59°32'00", na extensão de 134,21 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada U T M E= 459.008,5098 m e N= 7.615.229,4167
m, no azimute de 74°29'00", na extensão de 73,06 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada U T M E= 459.105,3873 m e N= 7.615.230,3746
m, no azimute de 89°26'01", na extensão de 96,88 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada U T M E= 459.127,1762 m e N= 7.615.233,6234
m, no azimute de 81°31'10", na extensão de 22,10 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada U T M E= 459.237,1732 m e N= 7.615.265,9857
m, no azimute de 73°36'20", na extensão de 114,66 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada U T M E= 459.258,7056 m e N= 7.615.294,8781
m, no azimute de 36°41'44", na extensão de 38,65 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada U T M E= 459.258,4675 m e N= 7.615.358,5617
m, no azimute de 359°47'09", na extensão de 63,68 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada U T M E= 459.265,8908 m e N= 7.615.400,5637
m, no azimute de 10°01'22", na extensão de 42,88 m;
Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada U T M E= 459.285,4834 m e N= 7.615.453,6438
m, no azimute de 20°15'35", na extensão de 56,58 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada U T M E= 459.293,4164 m e N= 7.615.472,4112
m, no azimute de 22°54'50", na extensão de 20,38 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada U T M E= 459.320,6325 m e N= 7.615.529,2968
m, no azimute de 25°34'05", na extensão de 63,06 m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada U T M E= 459.329,6888 m e N= 7.615.552,1005
m, no azimute de 21°39'36", na extensão de 24,56 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada U T M E= 459.333,7176 m e N= 7.615.564,6851
m, no azimute de 17°45'07", na extensão de 13,21 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada U T M E= 459.413,1376 m e N= 7.615.668,7122
m, no azimute de 37°21'36", na extensão de 133,47 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada U T M E= 459.493,8074 m e N= 7.615.721,1633
m, no azimute de 56°58'06", na extensão de 96,22 m;
Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada U T M E= 459.505,3170 m e N= 7.615.728,6468
m, no azimute de 56°58'06", na extensão de 13,73 m;
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Do vértice 18 segue até o vértice 19, de coordenada U T M E= 459.529,8167 m e N= 7.615.767,2150
m, no azimute de 32°25'30", na extensão de 47,12 m;
Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada U T M E= 459.531,6485 m e N= 7.615.793,1261
m, no azimute de 4°02'38", na extensão de 25,98 m;
Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada U T M E= 459.562,2463 m e N= 7.615.846,5366
m, no azimute de 29°48'27", na extensão de 63,73 m;
Do vértice 21 segue até o vértice 22, de coordenada U T M E= 459.603,7025 m e N= 7.615.874,6145
m, no azimute de 55°53'26", na extensão de 50,07 m;
Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada U T M E= 459.649,9110 m e N= 7.615.898,1747
m, no azimute de 62°59'04", na extensão de 52,00 m;
Do vértice 23 segue até o vértice 24, de coordenada U T M E= 459.800,2288 m e N= 7.615.952,6533
m, no azimute de 70°04'42", na extensão de 159,89 m;
Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada U T M E= 459.812,1085 m e N= 7.615.959,4492
m, no azimute de 60°13'40", na extensão de 13,75 m;
Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada U T M E= 459.818,7133 m e N= 7.615.966,4123
m, no azimute de 43°29'14", na extensão de 9,60 m;
Do vértice 26 segue até o vértice 27, de coordenada U T M E= 459.826,3260 m e N= 7.615.986,9249
m, no azimute de 20°41'39", na extensão de 22,20 m;
Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada U T M E= 459.830,4894 m e N= 7.615.986,7368
m, no azimute de 92°35'09", na extensão de 4,17 m;
Do vértice 28 segue até o vértice 29, de coordenada U T M E= 459.827,9565 m e N= 7.615.979,3363
m, no azimute de 198°53'35", na extensão de 7,82 m;
Do vértice 29 segue até o vértice 30, de coordenada U T M E= 459.822,8810 m e N= 7.615.971,1475
m, no azimute de 211°47'29", na extensão de 9,63 m;
Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada U T M E= 459.816,8763 m e N= 7.615.964,2603
m, no azimute de 221°05'02", na extensão de 9,14 m;
Do vértice 31 segue até o vértice 32, de coordenada U T M E= 459.810,8782 m e N= 7.615.957,8468
m, no azimute de 223°04'59", na extensão de 8,78 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada U T M E= 459.805,2560 m e N= 7.615.953,8407
m, no azimute de 234°31'40", na extensão de 6,90 m;
Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada U T M E= 459.790,1367 m e N= 7.615.946,4420
m, no azimute de 243°55'30", na extensão de 16,83 m;
Do vértice 34 segue até o vértice 35, de coordenada U T M E= 459.773,8476 m e N= 7.615.939,8817
m, no azimute de 248°03'48", na extensão de 17,56 m;
Do vértice 35 segue até o vértice 36, de coordenada U T M E= 459.758,4131 m e N= 7.615.931,6327
m, no azimute de 241°52'40", na extensão de 17,50 m;
Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada U T M E= 459.740,1159 m e N= 7.615.924,5637
m, no azimute de 248°52'34", na extensão de 19,62 m;
Do vértice 37 segue até o vértice 38, de coordenada U T M E= 459.696,9720 m e N= 7.615.911,9071
m, no azimute de 253°39'02", na extensão de 44,96 m;
Do vértice 38 segue até o vértice 39, de coordenada U T M E= 459.682,2342 m e N= 7.615.908,7841
m, no azimute de 258°02'09", na extensão de 15,06 m;
Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada U T M E= 459.664,0690 m e N= 7.615.902,3450
m, no azimute de 250°28'55", na extensão de 19,27 m;
Do vértice 40 segue até o vértice 41, de coordenada U T M E= 459.643,3546 m e N= 7.615.892,8832
m, no azimute de 245°27'01", na extensão de 22,77 m;
Do vértice 41 segue até o vértice 42, de coordenada U T M E= 459.624,0635 m e N= 7.615.883,3067
m, no azimute de 243°35'57", na extensão de 21,54 m;
Do vértice 42 segue até o vértice 43, de coordenada U T M E= 459.612,5033 m e N= 7.615.874,9851
m, no azimute de 234°15'07", na extensão de 14,24 m;
Do vértice 43 segue até o vértice 44, de coordenada U T M E= 459.598,9697 m e N= 7.615.866,3266
m, no azimute de 237°23'22", na extensão de 16,07 m;
Do vértice 44 segue até o vértice 45, de coordenada U T M E= 459.572,0168 m e N= 7.615.848,0360
m, no azimute de 235°50'19", na extensão de 32,57 m;
Do vértice 45 segue até o vértice 46, de coordenada U T M E= 459.554,4828 m e N= 7.615.829,1284
m, no azimute de 222°50'29", na extensão de 25,79 m;
Do vértice 46 segue até o vértice 47, de coordenada U T M E= 459.538,2502 m e N= 7.615.811,1495
m, no azimute de 222°04'40", na extensão de 24,22 m;
Do vértice 47 segue até o vértice 48, de coordenada U T M E= 459.535,0948 m e N= 7.615.799,8129
m, no azimute de 195°33'14", na extensão de 11,77 m;
Do vértice 48 segue até o vértice 49, de coordenada U T M E= 459.533,5910 m e N= 7.615.760,4879
m, no azimute de 182°11'24", na extensão de 39,35 m;
Do vértice 49 segue até o vértice 50, de coordenada U T M E= 459.530,1130 m e N= 7.615.726,5713
m, no azimute de 185°51'18", na extensão de 34,09 m;
Do vértice 50 segue até o vértice 51, de coordenada U T M E= 459.525,3282 m e N= 7.615.719,1225
m, no azimute de 212°42'54", na extensão de 8,85 m;
Do vértice 51 segue até o vértice 52, de coordenada U T M E= 459.511,0273 m e N= 7.615.707,8637
m, no azimute de 231°47'15", na extensão de 18,20 m;
Do vértice 52 segue até o vértice 53, de coordenada U T M E= 459.499,8479 m e N= 7.615.699,8075
m, no azimute de 234°13'21", na extensão de 13,78 m;
Do vértice 53 segue até o vértice 54, de coordenada U T M E= 459.490,8937 m e N= 7.615.693,7921
m, no azimute de 236°06'25", na extensão de 10,79 m;
Do vértice 54 segue até o vértice 55, de coordenada U T M E= 459.476,7230 m e N= 7.615.685,7640
m, no azimute de 240°28'02", na extensão de 16,29 m;
Do vértice 55 segue até o vértice 56, de coordenada U T M E= 459.466,4877 m e N= 7.615.677,5597
m, no azimute de 231°17'07", na extensão de 13,12 m;
Do vértice 56 segue até o vértice 57, de coordenada U T M E= 459.462,0293 m e N= 7.615.675,1599
m, no azimute de 241°42'31", na extensão de 5,06 m;
Do vértice 57 segue até o vértice 58, de coordenada U T M E= 459.453,7737 m e N= 7.615.670,3669
m, no azimute de 239°51'41", na extensão de 9,55 m;
Do vértice 58 segue até o vértice 59, de coordenada U T M E= 459.443,3988 m e N= 7.615.664,4043
m, no azimute de 240°06'48", na extensão de 11,97 m;
Do vértice 59 segue até o vértice 60, de coordenada U T M E= 459.429,7754 m e N= 7.615.654,6853
m, no azimute de 234°29'45", na extensão de 16,73 m;
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Do vértice 60 segue até o vértice 61, de coordenada U T M E= 459.418,5225 m e N= 7.615.646,5574
m, no azimute de 234°09'35", na extensão de 13,88 m;
Do vértice 61 segue até o vértice 62, de coordenada U T M E= 459.410,8831 m e N= 7.615.639,2131
m, no azimute de 226°07'41", na extensão de 10,60 m;
Do vértice 62 segue até o vértice 63, de coordenada U T M E= 459.402,3433 m e N= 7.615.630,6135
m, no azimute de 224°48'01", na extensão de 12,12 m;
Do vértice 63 segue até o vértice 64, de coordenada U T M E= 459.393,7548 m e N= 7.615.620,2846
m, no azimute de 219°44'38", na extensão de 13,43 m;
Do vértice 64 segue até o vértice 65, de coordenada U T M E= 459.386,3954 m e N= 7.615.612,2548
m, no azimute de 222°30'21", na extensão de 10,89 m;
Do vértice 65 segue até o vértice 66, de coordenada U T M E= 459.380,2471 m e N= 7.615.605,3913
m, no azimute de 221°51'12", na extensão de 9,21 m;
Do vértice 66 segue até o vértice 67, de coordenada U T M E= 459.370,7347 m e N= 7.615.593,4836
m, no azimute de 218°37'10", na extensão de 15,24 m;
Do vértice 67 segue até o vértice 68, de coordenada U T M E= 459.363,0737 m e N= 7.615.583,6969
m, no azimute de 218°03'13", na extensão de 12,43 m;
Do vértice 68 segue até o vértice 69, de coordenada U T M E= 459.358,2998 m e N= 7.615.575,0973
m, no azimute de 209°02'09", na extensão de 9,84 m;
Do vértice 69 segue até o vértice 70, de coordenada U T M E= 459.355,4627 m e N= 7.615.566,5580
m, no azimute de 198°22'43", na extensão de 9,00 m;
Do vértice 70 segue até o vértice 71, de coordenada U T M E= 459.351,5731 m e N= 7.615.554,2040
m, no azimute de 197°28'36", na extensão de 12,95 m;
Do vértice 71 segue até o vértice 72, de coordenada U T M E= 459.347,3936 m e N= 7.615.541,6069
m, no azimute de 198°21'18", na extensão de 13,27 m;
Do vértice 72 segue até o vértice 73, de coordenada U T M E= 459.343,6004 m e N= 7.615.529,9592
m, no azimute de 198°02'18", na extensão de 12,25 m;
Do vértice 73 segue até o vértice 74, de coordenada U T M E= 459.335,3675 m e N= 7.615.510,5140
m, no azimute de 202°56'49", na extensão de 21,12 m;
Do vértice 74 segue até o vértice 75, de coordenada U T M E= 459.326,5758 m e N= 7.615.491,7036
m, no azimute de 205°03'03", na extensão de 20,76 m;
Do vértice 75 segue até o vértice 76, de coordenada U T M E= 459.320,1628 m e N= 7.615.478,8709
m, no azimute de 206°33'12", na extensão de 14,35 m;
Do vértice 76 segue até o vértice 77, de coordenada U T M E= 459.311,4389 m e N= 7.615.463,7399
m, no azimute de 209°57'57", na extensão de 17,47 m;
Do vértice 77 segue até o vértice 78, de coordenada U T M E= 459.306,1582 m e N= 7.615.448,3214
m, no azimute de 198°54'21", na extensão de 16,30 m;
Do vértice 78 segue até o vértice 79, de coordenada U T M E= 459.300,3762 m e N= 7.615.432,6460
m, no azimute de 200°14'49", na extensão de 16,71 m;
Do vértice 79 segue até o vértice 80, de coordenada U T M E= 459.295,6505 m e N= 7.615.422,2024
m, no azimute de 204°20'48", na extensão de 11,46 m;
Do vértice 80 segue até o vértice 81, de coordenada U T M E= 459.290,8853 m e N= 7.615.407,7293
m, no azimute de 198°13'25", na extensão de 15,24 m;
Do vértice 81 segue até o vértice 82, de coordenada U T M E= 459.285,2122 m e N= 7.615.394,1512
m, no azimute de 202°40'33", na extensão de 14,72 m;
Do vértice 82 segue até o vértice 83, de coordenada U T M E= 459.280,0419 m e N= 7.615.378,7482
m, no azimute de 198°33'19", na extensão de 16,25 m;
Do vértice 83 segue até o vértice 84, de coordenada U T M E= 459.278,8976 m e N= 7.615.365,1475
m, no azimute de 184°48'33", na extensão de 13,65 m;
Do vértice 84 segue até o vértice 85, de coordenada U T M E= 459.279,1581 m e N= 7.615.353,5685
m, no azimute de 178°42'41", na extensão de 11,58 m;
Do vértice 85 segue até o vértice 86, de coordenada U T M E= 459.280,6615 m e N= 7.615.335,4806
m, no azimute de 175°14'55", na extensão de 18,15 m;
Do vértice 86 segue até o vértice 87, de coordenada U T M E= 459.280,6375 m e N= 7.615.323,9022
m, no azimute de 180°07'07", na extensão de 11,58 m;
Do vértice 87 segue até o vértice 88, de coordenada U T M E= 459.280,7233 m e N= 7.615.307,9461
m, no azimute de 179°41'31", na extensão de 15,96 m;
Do vértice 88 segue até o vértice 89, de coordenada U T M E= 459.278,9735 m e N= 7.615.295,2081
m, no azimute de 187°49'18", na extensão de 12,86 m;
Do vértice 89 segue até o vértice 90, de coordenada U T M E= 459.276,9679 m e N= 7.615.274,7114
m, no azimute de 185°35'19", na extensão de 20,59 m;
Do vértice 90 segue até o vértice 91, de coordenada U T M E= 459.276,6103 m e N= 7.615.257,1716
m, no azimute de 181°10'05", na extensão de 17,54 m;
Do vértice 91 segue até o vértice 92, de coordenada U T M E= 459.269,1400 m e N= 7.615.253,3636
m, no azimute de 242°59'23", na extensão de 8,38 m;
Do vértice 92 segue até o vértice 93, de coordenada U T M E= 459.262,4233 m e N= 7.615.251,8219
m, no azimute de 257°04'22", na extensão de 6,89 m;
Do vértice 93 segue até o vértice 94, de coordenada U T M E= 459.255,1002 m e N= 7.615.250,1441
m, no azimute de 257°05'44", na extensão de 7,51 m;
Do vértice 94 segue até o vértice 95, de coordenada U T M E= 459.244,7969 m e N= 7.615.246,6510
m, no azimute de 251°16'19", na extensão de 10,88 m;
Do vértice 95 segue até o vértice 96, de coordenada U T M E= 459.232,3507 m e N= 7.615.242,9120
m, no azimute de 253°16'45", na extensão de 13,00 m;
Do vértice 96 segue até o vértice 97, de coordenada U T M E= 459.219,8244 m e N= 7.615.238,1241
m, no azimute de 249°04'55", na extensão de 13,41 m;
Do vértice 97 segue até o vértice 98, de coordenada U T M E= 459.204,8689 m e N= 7.615.234,2640
m, no azimute de 255°31'39", na extensão de 15,45 m;
Do vértice 98 segue até o vértice 99, de coordenada U T M E= 459.175,1976 m e N= 7.615.226,9041
m, no azimute de 256°04'09", na extensão de 30,57 m;
Do vértice 99 segue até o vértice 100, de coordenada U T M E= 459.158,8552 m e N= 7.615.221,5916
m, no azimute de 251°59'31", na extensão de 17,18 m;
Do vértice 100 segue até o vértice 101, de coordenada U T M E= 459.145,5272 m e N=
7.615.214,9583 m, no azimute de 243°32'26", na extensão de 14,89 m;
Do vértice 101 segue até o vértice 102, de coordenada U T M E= 459.135,0452 m e N=
7.615.210,6668 m, no azimute de 247°44'07", na extensão de 11,33 m;
Do vértice 102 segue até o vértice 103, de coordenada U T M E= 459.115,0994 m e N=
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7.615.210,1725 m, no azimute de 268°34'49", na extensão de 19,95 m;
Do vértice 103 segue até o vértice 104, de coordenada U T M E= 459.100,2504 m e N=
7.615.210,3601 m, no azimute de 270°43'26", na extensão de 14,85 m;
Do vértice 104 segue até o vértice 105, de coordenada U T M E= 459.088,7355 m e N=
7.615.209,3182 m, no azimute de 264°49'47", na extensão de 11,56 m;
Do vértice 105 segue até o vértice 106, de coordenada U T M E= 459.073,7507 m e N=
7.615.209,1203 m, no azimute de 269°14'36", na extensão de 14,99 m;
Do vértice 106 segue até o vértice 107, de coordenada U T M E= 459.065,5327 m e N=
7.615.209,0679 m, no azimute de 269°38'04", na extensão de 8,22 m;
Do vértice 107 segue até o vértice 108, de coordenada U T M E= 459.057,8132 m e N=
7.615.208,8173 m, no azimute de 268°08'28", na extensão de 7,72 m;
Do vértice 108 segue até o vértice 109, de coordenada U T M E= 459.052,2479 m e N=
7.615.208,9271 m, no azimute de 271°07'47", na extensão de 5,57 m;
Do vértice 109 segue até o vértice 110, de coordenada U T M E= 459.040,1535 m e N=
7.615.208,3922 m, no azimute de 267°28'04", na extensão de 12,11 m;
Do vértice 110 segue até o vértice 111, de coordenada U T M E= 459.027,0909 m e N=
7.615.209,5994 m, no azimute de 275°16'49", na extensão de 13,12 m;
Do vértice 111 segue até o vértice 112, de coordenada U T M E= 459.009,4426 m e N=
7.615.208,5123 m, no azimute de 266°28'30", na extensão de 17,68 m;
Do vértice 112 segue até o vértice 113, de coordenada U T M E= 458.994,5153 m e N=
7.615.206,4770 m, no azimute de 262°14'10", na extensão de 15,07 m;
Do vértice 113 segue até o vértice 114, de coordenada U T M E= 458.978,8985 m e N=
7.615.203,4951 m, no azimute de 259°11'23", na extensão de 15,90 m;
Do vértice 114 segue até o vértice 115, de coordenada U T M E= 458.972,9460 m e N=
7.615.202,1954 m, no azimute de 257°40'59", na extensão de 6,09 m;
Do vértice 115 segue até o vértice 116, de coordenada U T M E= 458.963,0890 m e N=
7.615.200,2994 m, no azimute de 259°06'45", na extensão de 10,04 m;
Do vértice 116 segue até o vértice 117, de coordenada U T M E= 458.885,2752 m e N=
7.615.153,9889 m, no azimute de 239°14'28", na extensão de 90,55 m;
Do vértice 117 segue até o vértice 118, de coordenada U T M E= 458.871,4148 m e N=
7.615.146,9260 m, no azimute de 242°59'53", na extensão de 15,56 m;
Do vértice 118 segue até o vértice 119, de coordenada U T M E= 458.859,3611 m e N=
7.615.139,4881 m, no azimute de 238°19'22", na extensão de 14,16 m;
Do vértice 119 segue até o vértice 120, de coordenada U T M E= 458.843,8414 m e N=
7.615.130,1057 m, no azimute de 238°50'42", na extensão de 18,14 m;
Do vértice 120 segue até o vértice 121, de coordenada U T M E= 458.833,1050 m e N=
7.615.121,2760 m, no azimute de 230°33'57", na extensão de 13,90 m;
Do vértice 121 segue até o vértice 122, de coordenada U T M E= 458.822,0390 m e N=
7.615.112,5860 m, no azimute de 231°51'28", na extensão de 14,07 m;
Do vértice 122 segue até o vértice 123, de coordenada U T M E= 458.814,0972 m e N=
7.615.106,1470 m, no azimute de 230°57'57", na extensão de 10,22 m;
Do vértice 123 segue até o vértice 124, de coordenada U T M E= 458.807,4896 m e N=
7.615.100,9019 m, no azimute de 231°33'29", na extensão de 8,44 m;
Do vértice 124 segue até o vértice 125, de coordenada U T M E= 458.799,7439 m e N=
7.615.097,0322 m, no azimute de 243°27'12", na extensão de 8,66 m;
Do vértice 125 segue até o vértice 126, de coordenada U T M E= 458.782,9244 m e N=
7.615.093,0473 m, no azimute de 256°40'16", na extensão de 17,29 m;
Do vértice 126 segue até o vértice 127, de coordenada U T M E= 458.779,4824 m e N=
7.615.077,4847 m, no azimute de 192°28'18", na extensão de 15,94 m;
Do vértice 127 segue até o vértice 128, de coordenada U T M E= 458.775,9277 m e N=
7.615.061,2023 m, no azimute de 192°18'55", na extensão de 16,67 m;
Do vértice 128 segue até o vértice 129, de coordenada U T M E= 458.771,2213 m e N=
7.615.039,6413 m, no azimute de 192°18'48", na extensão de 22,07 m;
Do vértice 129 segue até o vértice 130, de coordenada U T M E= 458.766,5478 m e N=
7.615.025,7783 m, no azimute de 198°37'49", na extensão de 14,63 m;
Finalmente do vértice 130 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 199°42'33", na
extensão de 3,93 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
25.261,00 m² e um perímetro de 3.204,92 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 27 limita-se por linha de divisa, confrontando com Carla Beatriz Reis –
matrícula nº 10.904
Do vértice 27 ao vértice 28 limita-se por linha de divisa, confrontando com Carla Beatriz Reis e
Cleuza de Barros Reis – Gleba 02 matrícula nº 63.532;
Do vértice 28 ao vértice 51 limita-se por linha de divisa, confrontando com Adriana Dominghetti
Ferreira, Andre Dominghetti Ferreira e Agda Ferreira – Gleba 01
matrícula nº 42.737;
Do vértice 51 ao vértice 57 limita-se por cerca de arame, confrontando com Eric Meliato;
Do vértice 57 ao vértice 91 limita-se por cerca de arame, confrontando com Francisco Ferreira;
Finalmente do vértice 91 ao vértice 1 limita-se por cerca de arame, confrontando com Efrain
Botrel Alves, Patricia Ferreira Rodrigues Alves, Gleiser José Alves e Maraísa Silva Alves – Gleba
A matrícula nº 53.404.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizada, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº. 11.124, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO,
ÁREA SITUADA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 70, inciso XII e alínea “d” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município
e de acordo com o que lhe faculta a alínea “i” do art. 5º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterada pela Lei Federal nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação por via amigável ou
judicial, com a finalidade de abertura de via pública, área de terreno localizada na estrada rural
que liga Varginha à cidade de Carmo da Cachoeira, de propriedade de Cleusa de Barros Reis e
Carla Beatriz Reis, no total aproximado de 25.958,61 m² (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta oito vírgula sessenta e um metros quadrados), devidamente registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Varginha, sob a matrícula nº. 63.532, cujos limites e
confrontações constam do Memorial Descritivo anexado ao Processo Administrativo nº 10.128/
2022 e que abaixo segue:
A referida gleba está Geo-referenciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas
Plano Retangulares Relativas Sistema U T M - Datum SIRGAS2000, referentes ao meridiano
central 45°00' cuja descrição se inicia no vértice 1 de coordenada Este (X) 459.116,5707 m e
Norte (Y) 7.616.938,5650 m, assinalado em planta anexa como segue:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada U T M E= 459.184,1695 m e N= 7.616.851,6655
m, no azimute de 142°07'15", na extensão de 111,00 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada U T M E= 459.348,2015 m e N= 7.616.716,9257
m, no azimute de 129°24'02", na extensão de 212,28 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada U T M E= 459.368,6807 m e N= 7.616.698,3358
m, no azimute de 132°13'53", na extensão de 27,67 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada U T M E= 459.530,3884 m e N= 7.616.536,2751
m, no azimute de 135°03'45", na extensão de 228,94 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada U T M E= 459.576,1864 m e N= 7.616.498,2205
m, no azimute de 129°43'26", na extensão de 59,63 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada U T M E= 459.767,4277 m e N= 7.616.367,3459
m, no azimute de 124°23'08", na extensão de 231,74 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada U T M E= 459.793,4412 m e N= 7.616.347,2014
m, no azimute de 127°45'13", na extensão de 32,92 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada U T M E= 459.832,5705 m e N= 7.616.313,0404
m, no azimute de 131°07'19", na extensão de 51,94 m;
Do vértice 9 segue até o vértice 10, de coordenada U T M E= 459.831,5607 m e N= 7.616.251,7128
m, no azimute de 180°56'36", na extensão de 69,83 m;
Do vértice 10 segue até o vértice 11, de coordenada U T M E= 459.830,6576 m e N= 7.616.251,0016
m, no azimute de 231°46'47", na extensão de 1,15 m;
Do vértice 11 segue até o vértice 12, de coordenada U T M E= 459.822,8181 m e N= 7.616.244,8280
m, no azimute de 231°46'47", na extensão de 9,98 m;
Do vértice 12 segue até o vértice 13, de coordenada U T M E= 459.804,1235 m e N= 7.616.230,1061
m, no azimute de 231°46'47", na extensão de 23,80 m;
Do vértice 13 segue até o vértice 14, de coordenada U T M E= 459.793,2422 m e N= 7.616.222,8928
m, no azimute de 236°27'34", na extensão de 13,06 m;
Do vértice 14 segue até o vértice 15, de coordenada U T M E= 459.772,0582 m e N= 7.616.206,2530
m, no azimute de 231°51'02", na extensão de 26,94 m;
Do vértice 15 segue até o vértice 16, de coordenada U T M E= 459.761,5399 m e N= 7.616.198,8156
m, no azimute de 234°44'12", na extensão de 12,88 m;
Do vértice 16 segue até o vértice 17, de coordenada U T M E= 459.757,4405 m e N= 7.616.193,4501
m, no azimute de 217°22'49", na extensão de 6,75 m;
Do vértice 17 segue até o vértice 18, de coordenada U T M E= 459.757,6834 m e N= 7.616.179,8005
m, no azimute de 178°58'51", na extensão de 13,65 m;
Do vértice 18 segue até o vértice 19, de coordenada U T M E= 459.760,2887 m e N= 7.616.157,8769
m, no azimute de 173°13'23", na extensão de 22,08 m;
Do vértice 19 segue até o vértice 20, de coordenada U T M E= 459.763,1936 m e N= 7.616.137,9900
m, no azimute de 171°41'21", na extensão de 20,10 m;
Do vértice 20 segue até o vértice 21, de coordenada U T M E= 459.766,5203 m e N= 7.616.125,0038
m, no azimute de 165°37'53", na extensão de 13,41 m;
Do vértice 21 segue até o vértice 22, de coordenada U T M E= 459.770,9505 m e N= 7.616.110,8903
m, no azimute de 162°34'23", na extensão de 14,79 m;
Do vértice 22 segue até o vértice 23, de coordenada U T M E= 459.775,6557 m e N= 7.616.096,0845
m, no azimute de 162°22'12", na extensão de 15,54 m;
Do vértice 23 segue até o vértice 24, de coordenada U T M E= 459.787,3879 m e N= 7.616.067,4294
m, no azimute de 157°44'04", na extensão de 30,96 m;
Do vértice 24 segue até o vértice 25, de coordenada U T M E= 459.792,5585 m e N= 7.616.053,6930
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m, no azimute de 159°22'22", na extensão de 14,68 m;
Do vértice 25 segue até o vértice 26, de coordenada U T M E= 459.811,5197 m e N= 7.616.023,4886
m, no azimute de 147°52'51", na extensão de 35,71 m;
Do vértice 26 segue até o vértice 27, de coordenada U T M E= 459.813,0123 m e N= 7.616.021,5437
m, no azimute de 142°29'43", na extensão de 2,45 m;
Do vértice 27 segue até o vértice 28, de coordenada U T M E= 459.815,2863 m e N= 7.616.017,9510
m, no azimute de 147°40'05", na extensão de 4,25 m;
Do vértice 28 segue até o vértice 29, de coordenada U T M E= 459.817,7706 m e N= 7.616.015,3436
m, no azimute de 136°23'06", na extensão de 3,60 m;
Do vértice 29 segue até o vértice 30, de coordenada U T M E= 459.818,3315 m e N= 7.616.014,6127
m, no azimute de 142°29'43", na extensão de 0,92 m;
Do vértice 30 segue até o vértice 31, de coordenada U T M E= 459.824,7172 m e N= 7.616.002,3855
m, no azimute de 152°25'28", na extensão de 13,86 m;
Do vértice 31 segue até o vértice 32, de coordenada U T M E= 459.827,2503 m e N= 7.615.997,8238
m, no azimute de 150°57'22", na extensão de 5,22 m;
Do vértice 32 segue até o vértice 33, de coordenada U T M E= 459.827,5570 m e N= 7.615.994,4592
m, no azimute de 174°47'28", na extensão de 3,38 m;
Do vértice 33 segue até o vértice 34, de coordenada U T M E= 459.826,5825 m e N= 7.615.987,6762
m, no azimute de 188°10'35", na extensão de 6,85 m;
Do vértice 34 segue até o vértice 35, de coordenada U T M E= 459.826,3260 m e N= 7.615.986,9249
m, no azimute de 198°53'38", na extensão de 0,79 m;
Do vértice 35 segue até o vértice 36, de coordenada U T M E= 459.830,4894 m e N= 7.615.986,7368
m, no azimute de 92°35'09", na extensão de 4,17 m;
Do vértice 36 segue até o vértice 37, de coordenada U T M E= 459.831,5841 m e N= 7.615.994,3558
m, no azimute de 8°10'35", na extensão de 7,70 m;
Do vértice 37 segue até o vértice 38, de coordenada U T M E= 459.831,1581 m e N= 7.615.999,0285
m, no azimute de 354°47'28", na extensão de 4,69 m;
Do vértice 38 segue até o vértice 39, de coordenada U T M E= 459.827,7098 m e N= 7.616.005,2382
m, no azimute de 330°57'22", na extensão de 7,10 m;
Do vértice 39 segue até o vértice 40, de coordenada U T M E= 459.822,0805 m e N= 7.616.010,7328
m, no azimute de 314°18'22", na extensão de 7,87 m;
Do vértice 40 segue até o vértice 41, de coordenada U T M E= 459.815,3468 m e N= 7.616.017,9837
m, no azimute de 317°07'05", na extensão de 9,90 m;
Do vértice 41 segue até o vértice 42, de coordenada U T M E= 459.813,1153 m e N= 7.616.021,4096
m, no azimute de 326°55'13", na extensão de 4,09 m;
Do vértice 42 segue até o vértice 43, de coordenada U T M E= 459.812,5882 m e N= 7.616.022,2187
m, no azimute de 326°55'13", na extensão de 0,97 m;
Do vértice 43 segue até o vértice 44, de coordenada U T M E= 459.808,4781 m e N= 7.616.028,2550
m, no azimute de 325°44'56", na extensão de 7,30 m;
Do vértice 44 segue até o vértice 45, de coordenada U T M E= 459.804,1291 m e N= 7.616.035,7798
m, no azimute de 329°58'27", na extensão de 8,69 m;
Do vértice 45 segue até o vértice 46, de coordenada U T M E= 459.803,5000 m e N= 7.616.038,5823
m, no azimute de 347°20'53", na extensão de 2,87 m;
Do vértice 46 segue até o vértice 47, de coordenada U T M E= 459.797,7292 m e N= 7.616.051,3142
m, no azimute de 335°37'02", na extensão de 13,98 m;
Do vértice 47 segue até o vértice 48, de coordenada U T M E= 459.791,1123 m e N= 7.616.068,8929
m, no azimute de 339°22'22", na extensão de 18,78 m;
Do vértice 48 segue até o vértice 49, de coordenada U T M E= 459.779,4198 m e N= 7.616.097,4511
m, no azimute de 337°44'04", na extensão de 30,86 m;
Do vértice 49 segue até o vértice 50, de coordenada U T M E= 459.774,7657 m e N= 7.616.112,0959
m, no azimute de 342°22'12", na extensão de 15,37 m;
Do vértice 50 segue até o vértice 51, de coordenada U T M E= 459.770,3697 m e N= 7.616.126,1007
m, no azimute de 342°34'23", na extensão de 14,68 m;
Do vértice 51 segue até o vértice 52, de coordenada U T M E= 459.767,1220 m e N= 7.616.138,7785
m, no azimute de 345°37'53", na extensão de 13,09 m;
Do vértice 52 segue até o vértice 53, de coordenada U T M E= 459.764,2554 m e N= 7.616.158,4029
m, no azimute de 351°41'21", na extensão de 19,83 m;
Do vértice 53 segue até o vértice 54, de coordenada U T M E= 459.761,6801 m e N= 7.616.180,0736
m, no azimute de 353°13'23", na extensão de 21,82 m;
Do vértice 54 segue até o vértice 55, de coordenada U T M E= 459.761,4657 m e N= 7.616.192,1294
m, no azimute de 358°58'51", na extensão de 12,06 m;
Do vértice 55 segue até o vértice 56, de coordenada U T M E= 459.764,3487 m e N= 7.616.195,9029
m, no azimute de 37°22'49", na extensão de 4,75 m;
Do vértice 56 segue até o vértice 57, de coordenada U T M E= 459.774,4508 m e N= 7.616.203,0460
m, no azimute de 54°44'12", na extensão de 12,37 m;
Do vértice 57 segue até o vértice 58, de coordenada U T M E= 459.795,5874 m e N= 7.616.219,6486
m, no azimute de 51°51'02", na extensão de 26,88 m;
Do vértice 58 segue até o vértice 59, de coordenada U T M E= 459.806,4787 m e N= 7.616.226,8685
m, no azimute de 56°27'34", na extensão de 13,07 m;
Do vértice 59 segue até o vértice 60, de coordenada U T M E= 459.829,8121 m e N= 7.616.245,4227
m, no azimute de 51°30'33", na extensão de 29,81 m;
Do vértice 60 segue até o vértice 61, de coordenada U T M E= 459.854,9705 m e N= 7.616.264,1618
m, no azimute de 53°19'11", na extensão de 31,37 m;
Do vértice 61 segue até o vértice 62, de coordenada U T M E= 459.861,9369 m e N= 7.616.270,4014
m, no azimute de 48°09'00", na extensão de 9,35 m;
Do vértice 62 segue até o vértice 63, de coordenada U T M E= 459.865,6346 m e N= 7.616.273,7116
m, no azimute de 48°09'54", na extensão de 4,96 m;
Do vértice 63 segue até o vértice 64, de coordenada U T M E= 459.882,9917 m e N= 7.616.289,2497
m, no azimute de 48°09'54", na extensão de 23,30 m;
Do vértice 64 segue até o vértice 65, de coordenada U T M E= 459.880,5615 m e N= 7.616.292,4428
m, no azimute de 322°43'35", na extensão de 4,01 m;
Do vértice 65 segue até o vértice 66, de coordenada U T M E= 459.880,3698 m e N= 7.616.292,6947
m, no azimute de 322°43'35", na extensão de 0,32 m;
Do vértice 66 segue até o vértice 67, de coordenada U T M E= 459.872,2628 m e N= 7.616.302,1697
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m, no azimute de 319°26'57", na extensão de 12,47 m;
Do vértice 67 segue até o vértice 68, de coordenada U T M E= 459.860,7308 m e N= 7.616.314,5477
m, no azimute de 317°01'35", na extensão de 16,92 m;
Do vértice 68 segue até o vértice 69, de coordenada U T M E= 459.847,4088 m e N= 7.616.327,8807
m, no azimute de 315°01'25", na extensão de 18,85 m;
Do vértice 69 segue até o vértice 70, de coordenada U T M E= 459.839,6808 m e N= 7.616.334,6897
m, no azimute de 311°22'58", na extensão de 10,30 m;
Do vértice 70 segue até o vértice 71, de coordenada U T M E= 459.829,9158 m e N= 7.616.343,3887
m, no azimute de 311°41'45", na extensão de 13,08 m;
Do vértice 71 segue até o vértice 72, de coordenada U T M E= 459.817,5398 m e N= 7.616.353,9367
m, no azimute de 310°26'27", na extensão de 16,26 m;
Do vértice 72 segue até o vértice 73, de coordenada U T M E= 459.799,2518 m e N= 7.616.368,9977
m, no azimute de 309°28'23", na extensão de 23,69 m;
Do vértice 73 segue até o vértice 74, de coordenada U T M E= 459.784,9868 m e N= 7.616.380,6037
m, no azimute de 309°07'54", na extensão de 18,39 m;
Do vértice 74 segue até o vértice 75, de coordenada U T M E= 459.763,9108 m e N= 7.616.395,9607
m, no azimute de 306°04'44", na extensão de 26,08 m;
Do vértice 75 segue até o vértice 76, de coordenada U T M E= 459.744,1288 m e N= 7.616.409,4457
m, no azimute de 304°16'53", na extensão de 23,94 m;
Do vértice 76 segue até o vértice 77, de coordenada U T M E= 459.727,7678 m e N= 7.616.419,8987
m, no azimute de 302°34'28", na extensão de 19,42 m;
Do vértice 77 segue até o vértice 78, de coordenada U T M E= 459.711,1688 m e N= 7.616.430,7907
m, no azimute de 303°16'20", na extensão de 19,85 m;
Do vértice 78 segue até o vértice 79, de coordenada U T M E= 459.697,1848 m e N= 7.616.439,5747
m, no azimute de 302°08'05", na extensão de 16,51 m;
Do vértice 79 segue até o vértice 80, de coordenada U T M E= 459.676,5168 m e N= 7.616.453,8087
m, no azimute de 304°33'18", na extensão de 25,10 m;
Do vértice 80 segue até o vértice 81, de coordenada U T M E= 459.665,4648 m e N= 7.616.462,1517
m, no azimute de 307°02'55", na extensão de 13,85 m;
Do vértice 81 segue até o vértice 82, de coordenada U T M E= 459.657,0358 m e N= 7.616.468,4937
m, no azimute de 306°57'28", na extensão de 10,55 m;
Do vértice 82 segue até o vértice 83, de coordenada U T M E= 459.647,0468 m e N= 7.616.475,2697
m, no azimute de 304°09'03", na extensão de 12,07 m;
Do vértice 83 segue até o vértice 84, de coordenada U T M E= 459.638,1838 m e N= 7.616.482,6997
m, no azimute de 309°58'25", na extensão de 11,57 m;
Do vértice 84 segue até o vértice 85, de coordenada U T M E= 459.624,0318 m e N= 7.616.490,2357
m, no azimute de 298°02'08", na extensão de 16,03 m;
Do vértice 85 segue até o vértice 86, de coordenada U T M E= 459.610,7028 m e N= 7.616.498,9977
m, no azimute de 303°19'10", na extensão de 15,95 m;
Do vértice 86 segue até o vértice 87, de coordenada U T M E= 459.587,4768 m e N= 7.616.515,8387
m, no azimute de 305°56'44", na extensão de 28,69 m;
Do vértice 87 segue até o vértice 88, de coordenada U T M E= 459.578,4148 m e N= 7.616.522,2277
m, no azimute de 305°11'06", na extensão de 11,09 m;
Do vértice 88 segue até o vértice 89, de coordenada U T M E= 459.572,1038 m e N= 7.616.527,1367
m, no azimute de 307°52'39", na extensão de 8,00 m;
Do vértice 89 segue até o vértice 90, de coordenada U T M E= 459.566,2728 m e N= 7.616.532,3107
m, no azimute de 311°35'01", na extensão de 7,80 m;
Do vértice 90 segue até o vértice 91, de coordenada U T M E= 459.555,7298 m e N= 7.616.541,4297
m, no azimute de 310°51'28", na extensão de 13,94 m;
Do vértice 91 segue até o vértice 92, de coordenada U T M E= 459.547,7578 m e N= 7.616.548,5957
m, no azimute de 311°57'08", na extensão de 10,72 m;
Do vértice 92 segue até o vértice 93, de coordenada U T M E= 459.530,0178 m e N= 7.616.564,9617
m, no azimute de 312°41'35", na extensão de 24,14 m;
Do vértice 93 segue até o vértice 94, de coordenada U T M E= 459.519,6478 m e N= 7.616.576,4577
m, no azimute de 317°56'52", na extensão de 15,48 m;
Do vértice 94 segue até o vértice 95, de coordenada U T M E= 459.503,3218 m e N=
7.616.592,3597 m, no azimute de 314°14'46", na extensão de 22,79 m;
Do vértice 95 segue até o vértice 96, de coordenada U T M E= 459.481,6628 m e N= 7.616.613,7707
m, no azimute de 314°40'12", na extensão de 30,46 m;
Do vértice 96 segue até o vértice 97, de coordenada U T M E= 459.466,6578 m e N= 7.616.627,6037
m, no azimute de 312°40'22", na extensão de 20,41 m;
Do vértice 97 segue até o vértice 98, de coordenada U T M E= 459.455,9878 m e N= 7.616.639,9257
m, no azimute de 319°06'35", na extensão de 16,30 m;
Do vértice 98 segue até o vértice 99, de coordenada U T M E= 459.444,3808 m e N= 7.616.655,1727
m, no azimute de 322°43'09", na extensão de 19,16 m;
Do vértice 99 segue até o vértice 100, de coordenada U T M E= 459.435,7428 m e N= 7.616.663,7147
m, no azimute de 314°40'47", na extensão de 12,15 m;
Do vértice 100 segue até o vértice 101, de coordenada U T M E= 459.422,6208 m e N=
7.616.675,5937 m, no azimute de 312°09'13", na extensão de 17,70 m;
Do vértice 101 segue até o vértice 102, de coordenada U T M E= 459.409,8798 m e N=
7.616.687,8257 m, no azimute de 313°49'56", na extensão de 17,66 m;
Do vértice 102 segue até o vértice 103, de coordenada U T M E= 459.392,9858 m e N=
7.616.704,6377 m, no azimute de 314°51'38", na extensão de 23,83 m;
Do vértice 103 segue até o vértice 104, de coordenada U T M E= 459.372,8378 m e N=
7.616.722,4847 m, no azimute de 311°32'04", na extensão de 26,92 m;
Do vértice 104 segue até o vértice 105, de coordenada U T M E= 459.362,6728 m e N=
7.616.732,3937 m, no azimute de 314°16'10", na extensão de 14,20 m;
Do vértice 105 segue até o vértice 106, de coordenada U T M E= 459.345,6548 m e N=
7.616.745,0207 m, no azimute de 306°34'29", na extensão de 21,19 m;
Do vértice 106 segue até o vértice 107, de coordenada U T M E= 459.329,7218 m e N=
7.616.758,1457 m, no azimute de 309°28'49", na extensão de 20,64 m;
Do vértice 107 segue até o vértice 108, de coordenada U T M E= 459.309,1678 m e N=
7.616.775,8537 m, no azimute de 310°44'46", na extensão de 27,13 m;
Do vértice 108 segue até o vértice 109, de coordenada U T M E= 459.296,6568 m e N=
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7.616.786,7927 m, no azimute de 311°09'53", na extensão de 16,62 m;
Do vértice 109 segue até o vértice 110, de coordenada U T M E= 459.286,0098 m e N=
7.616.795,8147 m, no azimute de 310°16'38", na extensão de 13,96 m;
Do vértice 110 segue até o vértice 111, de coordenada U T M E= 459.270,2978 m e N=
7.616.807,2057 m, no azimute de 305°56'30", na extensão de 19,41 m;
Do vértice 111 segue até o vértice 112, de coordenada U T M E= 459.255,2348 m e N=
7.616.819,0807 m, no azimute de 308°15'02", na extensão de 19,18 m;
Do vértice 112 segue até o vértice 113, de coordenada U T M E= 459.239,0708 m e N=
7.616.833,3547 m, no azimute de 311°26'49", na extensão de 21,56 m;
Do vértice 113 segue até o vértice 114, de coordenada U T M E= 459.225,1488 m e N=
7.616.847,4377 m, no azimute de 315°19'46", na extensão de 19,80 m;
Do vértice 114 segue até o vértice 115, de coordenada U T M E= 459.221,7978 m e N=
7.616.851,6847 m, no azimute de 321°43'32", na extensão de 5,41 m;
Do vértice 115 segue até o vértice 116, de coordenada U T M E= 459.216,2368 m e N=
7.616.863,3587 m, no azimute de 334°31'44", na extensão de 12,93 m;
Do vértice 116 segue até o vértice 117, de coordenada U T M E= 459.210,8148 m e N=
7.616.877,7777 m, no azimute de 339°23'32", na extensão de 15,40 m;
Do vértice 117 segue até o vértice 118, de coordenada U T M E= 459.206,1258 m e N=
7.616.896,1557 m, no azimute de 345°41'13", na extensão de 18,97 m;
Do vértice 118 segue até o vértice 119, de coordenada U T M E= 459.201,0548 m e N=
7.616.910,5697 m, no azimute de 340°37'03", na extensão de 15,28 m;
Do vértice 119 segue até o vértice 120, de coordenada U T M E= 459.197,2968 m e N=
7.616.921,1197 m, no azimute de 340°23'37", na extensão de 11,20 m;
Do vértice 120 segue até o vértice 121, de coordenada U T M E= 459.194,8968 m e N=
7.616.930,1527 m, no azimute de 345°07'15", na extensão de 9,35 m;
Do vértice 121 segue até o vértice 122, de coordenada U T M E= 459.193,2248 m e N=
7.616.935,0577 m, no azimute de 341°10'37", na extensão de 5,18 m;
Do vértice 122 segue até o vértice 123, de coordenada U T M E= 459.189,1778 m e N=
7.616.941,4647 m, no azimute de 327°43'17", na extensão de 7,58 m;
Do vértice 123 segue até o vértice 124, de coordenada U T M E= 459.185,7058 m e N=
7.616.945,2677 m, no azimute de 317°36'18", na extensão de 5,15 m;
Do vértice 124 segue até o vértice 125, de coordenada U T M E= 459.182,4518 m e N=
7.616.947,6447 m, no azimute de 306°08'51", na extensão de 4,03 m;
Do vértice 125 segue até o vértice 126, de coordenada U T M E= 459.180,8248 m e N=
7.616.948,8127 m, no azimute de 305°40'26", na extensão de 2,00 m;
Do vértice 126 segue até o vértice 127, de coordenada U T M E= 459.175,8878 m e N=
7.616.948,7197 m, no azimute de 268°55'15", na extensão de 4,94 m;
Do vértice 127 segue até o vértice 128, de coordenada U T M E= 459.166,2008 m e N=
7.616.947,8857 m, no azimute de 265°04'45", na extensão de 9,72 m;
Do vértice 128 segue até o vértice 129, de coordenada U T M E= 459.149,3998 m e N=
7.616.945,3597 m, no azimute de 261°26'59", na extensão de 16,99 m;
Do vértice 129 segue até o vértice 130, de coordenada U T M E= 459.133,0008 m e N=
7.616.941,4017 m, no azimute de 256°25'51", na extensão de 16,87 m;
Finalmente do vértice 130 segue até o vértice 1, início da descrição, no azimute de 260°12'15", na
extensão de 16,67m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
25.958,61 m e um perímetro de 2.768,24 m.
Confrontações:
Do vértice 1 ao vértice 35 limita-se por linha de divisa, confrontando com Cleuza de Barros Reis
e Carla Beatriz Reis – Gleba 02 matrícula nº 63.532
Do vértice 35 ao vértice 36 limita-se por linha de divisa, confrontando com Carla Beatriz Reis –
matrícula nº 10.904;
Do vértice 36 ao vértice 64 limita-se por linha de divisa confrontando com Adriana Dominghetti
Ferreira, Andre Dominghetti Ferreira e Agda Ferreira – Gleba 01
matrícula nº 42.737.
Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para
efeito de imissão provisória de posse em processo judicial de desapropriação, desde logo
autorizada, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária própria prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.838, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o 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:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E-01
52º
Maria Helena de Lima Sacramento Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E-01
53º
Adriana Margarida Vicente
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E-01
54º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.840, DE 25 DE JULHO DE 2022.
NOME
Cristiane Tristão

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, ao seguinte
servidor:
SERVIDOR
Leandro do Carmo Bispo

MATRÍCULA
26.769-9

CARGO
ASP/Obras Diversas

SETOR
SOSUB

PERÍODO DE GOZO
De 01/08/2022 a 30/08/2022

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.843, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR a Portaria nº 12.076/2015, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL”, ao Sr. José Euclair Domingueti, pelo período
de 12 meses, conforme teor do Processo Administrativo nº 3.011/2013.
Art. 2° O valor a ser pago pela Autorizada à Administração Municipal, mensalmente, pelo uso ora
outorgado do bem público, fica atualizado à monta de R$ 48,39 (quarenta e oito reais e trinta e
nove centavos) pelo uso da banca 39.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.844, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR a Portaria nº 11.954/2015, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL”, ao Sr. Francisco Castilho, pelo período de
12 meses, conforme teor do Processo Administrativo nº 2.989/2013.
Art. 2° O valor a ser pago pela Autorizada à Administração Municipal, mensalmente, pelo uso ora
outorgado do bem público, fica atualizado à monta de R$ 93,84 (noventa e três reais e oitenta e
quatro centavos) pelo uso das bancas 78 e 95.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.845, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR a Portaria nº 12.105/2015, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL”, ao Sr. João Batista de Lima, pelo período
de 12 meses, conforme teor do Processo Administrativo nº 2.867/2013.
Art. 2° O valor a ser pago pelo Autorizado à Administração Municipal, mensalmente, pelo uso ora
outorgado do bem público, fica atualizado à monta de
R$ 185,34 (cento e oitenta e cinco reais
e trinta e quatro centavos) pelo uso do BOX AC.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.846, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR a Portaria nº 12.066/2015, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL”, à Sra. Elisabeth Bregalda Sales, pelo
período de 12 meses, conforme teor do Processo Administrativo nº 2.947/2013.
Art. 2° O valor a ser pago pela Autorizada à Administração Municipal, mensalmente, pelo uso ora
outorgado do bem público, fica atualizado à monta de R$ 48,39 (quarenta e oito reais e trinta e
nove centavos) pelo uso da banca 52.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.842, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR a Portaria nº 12.064/2015, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO
PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL”, à Sra. Débora Azevedo, pelo período de
12 meses, conforme teor do Processo Administrativo nº 2.567/2013.
Art. 2° O valor a ser pago pela Autorizada à Administração Municipal, mensalmente, pelo uso ora
outorgado do bem público, fica atualizado à monta de
R$ 93,84 (noventa e três reais e oitenta
e quatro centavos) pelo uso das bancas 29 e 30.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/04/2022.
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PORTARIA Nº 18.852, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a pedido, a partir de 01/08/2022, a servidora NATHALIA BASTOS DE FREITAS, da Função Gratificada de Encarregada do Serviço de Vigilância Hospitalar - FG-60%,
designada pela Portaria nº 18.656/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.853, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a partir de 01/08/2022 servidora JOSIMARA RESENDE SERAFIM, para exercer a Função Gratificada de Encarregada do Serviço de Vigilância Hospitalar - FG-60%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.854, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR, a partir 01/08/2022 a servidora LEILA CONCEIÇÃO PORTO, para exercer
Função Gratificada de Encarregada do Setor de Contratos e Convênios da Secretária Municipal
de Controle Interno - SECON - FG-15%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.856, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Sindicância Administrativa para apurar fato relatado no
Processo Administrativo nº 10.673/2021.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta dos servidores GILMARA DE
PAULA LOPES, MARCILENE APARECIDA PAULINO e VÂNIA MARIA LIMBORÇO FERREIRA, para
sob a presidência do primeiro dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas
as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal
nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Sindicante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.869, DE 29 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31/10/2022, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora DIRCE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos/readaptada, nível E-01, matrícula 15.257-9, conforme Processo Administrativo nº 19.927/
2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.771, DE 29 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO.
RESOLVE:
Art. 1º Fica relotado o cargo de provimento efetivo, conforme especificado no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
TNS/Engenheiro Civil
E-22
SOSUB
SEDUC
Art. 2º 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 18.840, DE 25 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, ao seguinte
servidor:
SERVIDOR
MATRÍCULA
CARGO
SETOR PERÍODO DE GOZO
26.769-9

ASP/Obras Diversas
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Leandro do Carmo Bispo
2022

DE

SOSUB

De 01/08/2022 a 30/08/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.858, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor PAULO ROBERTO DOS SANTOS do cargo de Oficial de
Serviços Públicos/Pintor – nivel E-06, nomeado pela Portaria nº 11.962/2015.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.859, DE 29 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a servidora JOBERLENE DE SOUZA DOS SANTOS do cargo de
Auxiliar de Serviços Públicos – nível E-01, nomeada pela Portaria nº 5.190/2004.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário e retroagindo os seus efeitos a 18/07/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.873, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 03/08/2022, o senhor SERGIO KUROKI TAKEISHI do
cargo de Secretário Municipal de Administração – Agente Político, nomeado pela Portaria nº
18.019/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.874, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 03/08/2022, a senhora MIRIAN LÊDA AGUIAR do cargo
de Diretor do Departamento de Administração – CPC 04, nomeada pela Portaria nº 18.078/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.875, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.796/2022.
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 18.876, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.752/2022.
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.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento:
051/2022. Datado de 29/07/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.394/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva visando a oferta de 10 (dez) vagas para crianças em situação de vulnerabilidade
social e econômica e que se enquadram nos objetivos do Projeto
Partes
: Município de Varginha e o
: Centro de Equitação e Equoterapia do Sul de Minas - Equosaúde
Valor
: R$ 36.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Renata Barra Gazzola
=
Termo de Fomento : 052/2022. Datado de 29/07/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.346/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover ações de promoção, prevenção e redução de riscos à
saúde, bem como de defesa e garantia de direitos, de forma gratuita, planejada, universal e
permanente, através da aquisição dos itens previstos no Plano de Trabalho apresentado pela
OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação de Renais Crônicos e Transplantados Renais de Varginha
e Região
Valor
: R$ 50.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Rogério de Brito Cândido
=
Termo de Fomento : 053/2022. Datado de 29/07/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.270/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de aquisição de 1 (um) veículo e outros bens e equipamentos, através
da aquisição dos itens previstos no Plano de Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e o
: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha
Valor
: R$ 148.442,87
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Sindicato, o Sr. Miller Fagundes Jorge
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Convênio
: 034/2022. Datado de 13/07/2022.
Fundamento : Processo Administrativo nº 9.246/2022
Objeto
: A execução da seguinte parceria: incremento temporário ao custeio dos
serviços de assistência hospitalar e ambulatorial – Código da Emenda: 31860002
Partes
: Município de Varginha e o
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 200.000,00
Prazo
: 2 (dois) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, o Sr. João Carlos Ottoni Adell
=
Convênio
: 035/2022. Datado de 13/07/2022.
Fundamento : Processo Administrativo nº 9.246/2022
Objeto
: A execução da seguinte parceria: incremento temporário ao custeio dos
serviços de assistência hospitalar e ambulatorial – Código da Emenda: 71140013
Partes
: Município de Varginha e o
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 100.000,00
Prazo
: 2 (dois) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Hospital, o Sr. João Carlos Ottoni Adell

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 238/2022
Concorrência Nº 004/2022
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 – 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 contratação de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento de mão
de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução
das obras de construção do CEMEI Bouganville mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data de Protocolo: até 09/ 09 / 2022 às 13h30
Data Abertura: 09 / 09 / 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.), 03 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 239/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 224/2022
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 cesta básica, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 240/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 225/2022
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 veículo – caminhão equipado com poliguindaste,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 23 / 08 / 2022 às 08h00
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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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 241/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 226/2022
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 ração para canil Municipal, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 24 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 242/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 227/2022
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 quadro branco escolar, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 24 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 243/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 228/2022
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 veículo – tipo utilitário, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 25 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 244/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 229/2022
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 equipamentos para academia de Rua, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
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Data da Sessão Pública: 25 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.

Data da Sessão Pública: 29 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 245/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 230/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 249/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 234/2022

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 necrópsia, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 26 / 08 / 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.), 04 de agosto 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 equipamentos e suprimento de informática, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 30 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 246/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 231/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 250/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 235/2022

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 aparelho de Raio X Odontológico – panorâmico e
tomográfico, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 26 / 08 / 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.), 04 de agosto 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 eletrodoméstico e eletroeletrônico, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 31 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 247/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 232/2022
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 concertina dupla galvanizada, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29 / 08 / 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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 251/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 236/2022
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 mobiliários, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 01 / 09 / 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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 248/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 233/2022
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 chapa de aço, mediante as condições estabelecidas em
Edital.

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 252/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 237/2022
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 brinquedos infantis, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 02 / 09 / 2022 às 08h00
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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.), 04 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
DECISÃO
Na qualidade de Prefeito Municipal e, consubstanciado no § 4º, do artigo 109, da Lei de Licitações,
após minuciosa análise das razões de Recurso, assim como os documentos constantes do
Processo Licitatório – Tomada de Preços nº 006/2022, 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 Projetos de
Segurança e Combate a Incêndio e Pânico em Unidades Educacionais, RATIFICO a
decisão proferida pela Comissão e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa
Ramos Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico EIRELI, mantendo seu julgamento anterior,
o qual habilitou, no presente certame, a empresa Tri-Service Engenhart’s e Terceirização
Ltda..
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha(M.G.), 03 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2022
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 157/2022, cujo objeto
constitui-se da aquisição de uniformes profissionais, decidiu por classificar, habilitar e
declarar vencedora no presente certame a empresa Gripp Confecções Ltda.
Varginha (MG), 1 de agosto de 2022.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
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– Locação de cama elástica – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Un.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de carne, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 005/2022 – Pregão Presencial nº 005/2022 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 004/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Junior ME
– Carne bovina devidamente inspecionada, constituída dos percentuais: 40% de vísceras (10%
de rins, 20% coração e 10% de língua) e 60% de dianteiro de boi (costela com carne) – R$ 21,00
(vinte e um reais) Kg – Mellore.
Varginha(M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de concreto betuminoso usinado à quente
(C.B.U.Q.), tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 082/2022 – Pregão Presencial
nº 078/2022 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 043/2022), nos termos
a seguir:
1) Contratada: DEF Costa Transporte e Construtora Ltda.
– Concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.) – R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) por
tonelada – DEF Costa.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022

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

Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERRATA

PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

Publicamos neste jornal, edição nº 1416 do dia 21/07/2022, Págs. 12 à 13, “Licitação - Pregão
Presencial nº 164/2022 – Homologação”

A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de requipos 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 102/2022 – Pregão Presencial
nº 097/2022 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 060/2022), nos termos
a seguir:

Onde se lê: “(…) Item 29 – Sinal impresso 600 x 400mm – Ônibus. – R$ 58,00 (cinquenta e oito
reais) Un – CN Sinal, Item 30 – Sinal impresso 500 x 800mm – Carga/Descarga - de Segunda a
Sexta Feira das 6:00 as 18:00H - Sábado das 6:00 as 14:00H - confeccionado em película grau
engenharia prismático – tipo I – ABNT 14.644:2013. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Un – CN
Sinal, Item 31 – Sinal impresso 500 x 800mm – Carga/Descarga - de Segunda a Sexta Feira das
19:00 as 09:00H - Sábado das 14:00 as 00:00H - confeccionado em película grau engenharia
prismático – tipo I – ABNT 14.644:2013. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Un – CN Sinal,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 231.425,00 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).”.
Leia-se: “(…) Item 29 – Sinal impresso 600 x 400mm – Ônibus. – R$ 40,00 (quarenta reais) Un
– CN Sinal, Item 30 – Sinal impresso 500 x 800mm – Carga/Descarga - de Segunda a Sexta Feira
das 6:00 as 18:00H - Sábado das 6:00 as 14:00H - confeccionado em película grau engenharia
prismático – tipo I – ABNT 14.644:2013. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Un – CN Sinal, Item 31
– Sinal impresso 500 x 800mm – Carga/Descarga - de Segunda a Sexta Feira das 19:00 as
09:00H - Sábado das 14:00 as 00:00H - confeccionado em película grau engenharia prismático
– tipo I – ABNT 14.644:2013. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Un – CN Sinal, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 229.625,00 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco
reais).”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

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 médico, 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 –
Samtronic,
– Equipo bomba fotossensível 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,
com composto filtrante de radiações luminosas intermediado por segmento de silicone grau
médico, 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 – Samtronic.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para locação de brinquedo inflável tipo pula pula e cama elástica,
para utilização quando da realização de eventos levados a efeito pela Administração
Municipal, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 326/2021 – Pregão Presencial
nº 298/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 151/2021), nos termos
a seguir:
1) Contratada: Paulo Vitor Vaz Tostes ME
– Locação de brinquedo inflável tipo pula-pula – R$ 190,00 (cento e noventa reais) Un,

Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para contratação de serviços para realização de coleta de material
para exames clínicos laboratoriais e complementares, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 103/2022 – Pregão Presencial nº 098/2022 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 061 e 062/2022), nos termos a seguir:
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1) Contratada: Magnetto Imagenologia Médica Ltda. – EPP
– Ressonância Magnética Joelhos Direito e Esquerdo – R$ 600,00 (seiscentos reais) Un,
– Ressonância Magnética Coluna Cervical – R$ 600,00 (seiscentos reais) Un,
– Ressonância Magnética Coluna Dorsal (Torácica) – R$ 600,00 (seiscentos reais) Un,
– Ressonância Magnética Coluna Lombo Sacra – R$ 600,00 (seiscentos reais) Un,
– Ultrassonografia Abdome Total – R$ 200,00 (duzentos reais) Un,
– Ultrassonografia Articulação (punhos e ombros) – R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Un.
2) Contratada: Prevent Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda.
– Acuidade Visual Ocupacional – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– Audiometria Ocupacional – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Un,
– Eletrocardiograma – R$ 30,00 (trinta reais) Un,
– Eletroencefalograma – R$ 50,00 (cinquenta reais) Un.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de gabiões e materiais afins, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 100/2022 – Pregão Presencial nº 095/2022 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 058/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maccaferri do Brasil Ltda.
– Gabião galvanizado c/ revestimento de polímero, H = 1,0 – R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais) M³ – Maccaferri,
– Arame de amarração galvanizado c/ revestimento de polímero diam. = 2,20 mm – R$ 24,00 (vinte
e quatro reais) Kg – Maccaferri,
– Manta – Geotextil não tecido – R$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos) M² – Maccaferri.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de hortifrutigranjeiros, para suprimento
das Unidades Educacionais / Creche, Projeto Casalar, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 092/2022 – Pregão Presencial nº 087/2022 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº. 063/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Welington Mol da Silva ME
– O Preço será apurado com base na oferta de 3,00% (três 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.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de materiais de escritório, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 209/2021 – Pregão Presencial nº 192/2021 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 102 à 105/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
– Cartucho tonner novo - compatível impressora Lexmarx E-260DN – R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) Un – Premium,
– Toner p/impressora multifuncional Samsung SL-M3375 FD – Proxpess – original do fabricante
do equipamento – componentes 100% novos – validade mínima de 12 meses – identificador do
fornecedor na embalagem – R$ 180,00 (cento e oitenta reais) Un – Samsung.
2) Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.
– Barbante de algodão 8 fios – rolo c/ 500 grs – R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos) Rl –
Santana,
– Grampos p/grampeador 26/6 galvanizado – caixa c/ 5000unid – R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos) Cx – CT.
3) Contratada: Compasse Papelaria e Representações EIRELI
– Régua 60 cm plástica cristal – R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) Un – Waleu.
4) Contratada: Mecpaper EIRELI
– Escaninho de mesa 3 andares – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Un – Waleu,
– Folha de isopor 1,5 cm de espessura – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un –
Termoplac,
– Folha de isopor 2,0 cm de espessura – tamanho 50x100cm – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos) Un – Termoplac, ]
– Grampos p/grampeador de 23/6 a 26/13 – caixa c/ 5000unid – R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) Cx – BRW,
– Papel sulfite A4 colorido – cor bege – pcte c/ 100 fls – R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos)
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Pc – Suzano,
– Régua escalímetro 7830/1 – R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) Un – Wincy – Rio de Ouro.
Varginha(M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza e
utensílios domésticos para suprimento de todas as Unidades da Administração
Direta, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 297/2021 – Pregão Presencial nº
272/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 147 à 150/2021), nos
termos a seguir:
1) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Bico de mamadeira em silicone p/ 240ml – formato anatômico, sem defeitos, resistente a
autoclavação, incolor, acondicionado em embalagem individual e apropriada. – R$ 3,55 (três
reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Mamita,
– Chupeta c/ bico de silicone ortodôntico – maiores de 6 meses – R$ 5,35 (cinco reais e trinta e
cinco centavos) Un – Pepeta.
2) Contratada: Angélica Aparecida Comunian Roquim
– Mangueira alta pressão p/ fogão – 1,20 m – R$ 39,55 (trinta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos) Un – Vinigas,
– Panela de pressão em alumínio – cap. 8,0 Lts – com acabamento interno satinado e externo
polido – equipadas c/ 2 alças – tampa de alumínio - dimensões aproximadas da embalagem do
produto 30x30x25cm – peso aprox. c/ produto 2,6kg. – R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Un
– Panelux.
3) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
– Saco plástico p/ lixo – cap. 50 L – Pcte c/ 10 unid. – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Pct
– Orlalix.
4) Contratada: Eco Plast Comércio Ltda.
– Saco p/ lixo – cap. 50 L – med. 60 x 83 x 0,012 – Pcte c/ 10 unid. – R$ 6,40 (seis reais e quarenta
centavos) Pct – Eco Plast,
– Saco plástico p/ lixo – cap. 100 L – Pcte c/ 5 unid. – R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove
centavos) Pct – Eco Plast.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de materiais odontológicos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 210/2021 – Pregão Presencial nº 193/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 106 à 109/2021), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– Anestésico tópico c/ benzocaína 5% gel c/ 20% de benzocaína. pote contendo 12g cada.
Sabor de pinacolada, tutti - fruti ou ment e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir
da data de entrega. Registro no MS. – R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) Pot – DFL,
– Cimento de preenchimento temporário, a base de oxido de zinco e sulfato de zinco. Cimento de
obturação provisoria a base de oxido de zinco sem eugenol, para preenchimento temporário de
cavidade dentaria de endurecimento químico com coloração branca, contendo na sua composição,
oxido de zinco e sulfato de zinco. Pote com 25g. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) Pot – Allplan;
– Cimento fosfato de zinco liquido. Cimento fosfato de zinco, frasco com liquido deve conter 10
ml. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data
validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. Composição do liquido:
acido fosfórico, hidróxido de alumínio, oxido de zinco, água destilada. – R$ 14,50 (quatorze reais
e cinquenta centavos) Frs – Sswhite,
– Cimento fosfato de zinco pó - frs. c/ 28gr. Cimento fosfato de zinco, pó na cor amarelo claro.
O frasco do pó deve conter 28 gramas. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min.
da Saúde. Composição do pó: oxido de zinco, oxido de magnésio, corantes CI 77288,CI 77268, CI
77491. – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs – Sswhite,
– Revelador de radiografia dental frasco c/ 475 ml - Kodack – R$ 11,40 (onze reais e quarenta
centavos) Frs – Kulzer,
– Guta percha em bastão p/ uso odontológico, - frasco c/ 30g – R$ 31,00 (trinta e um reais) Frs
– Dentsply,
– Sugador cirúrgico com coletor de osso Indusbello. – R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) Un
– Prisma;
2) Contratada: E. C. Dos Santos Comercial EIRELI
– Agente de união multi uso fotopolimerizavel monocomponente para esmalte e dentina sendo o
primer e o bond em um unico frasco. Agente de união multi-uso, fotopolimerizavel, monocomponente
para esmalte/dentina, com solvente água e álcool. Frasco único com tampa flip top, com 6g.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data
de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 75,00 (setenta
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e cinco reais) Frs – Single Bond Rms,
– Bicarbonato de sódio birefinado p/ uso odontológico bicarbonato de sódio po para aparelho de
jato de profilaxia dental, sendo do mais alto grau de pureza disponível para remoção de placa
bacterina, com granulometria ideal super fina, impossibilitando o entupimento do aparelho, não
causando danos ao esmalte ou a gengiva. Com a seguinte característica: envelopes de 40grs
cada. Compatível com o aparelho da marca Dabi Atlante. Embalagem contendo dados de
identificação e procedência, prazo de validade, data de fabricação e registro no Min. da Saúde.
– R$ 28,00 (vinte e oito reais) Cx – Maquira,
– Cimento de oxido de zinco po frasco com 50g. Composição: po - frasco com 50g, oxido de
zinco 80,81g%, sulfato de bário 16,16g%, fosfato de cálcio 2,02g%, acetato de zinco 1,01g%. –
R$ 17,13 (dezessete reais e treze centavos) Frs – Pulpo San,
– Clorexidina a 2% - frasco c/ 50 ml. (FGM). – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Frs –
Maquira,
– Cunha de madeira p/ espaço interdental caixa contendo 100 unidades de cunha de madeira de
cores e tamanhos sortidos. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote,
data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Cx – Pharmainox,
– Esponja hemostática de colágeno liofilizado de origem bovina. Atua como hemostático e
cicatrizante. Caixa com 10 esponjas estereis. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do
produto no Min. da Saúde. – R$ 40,00 (quarenta reais) Cx – Maquira,
– Eugenol - frasco c/ 20 ml. – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Frs – Maquira,
– Fluor fosfato acidulado a 1,23% em gel frasco c/ 200 ml, fluor gel 1,23%, com sabor morango
ou tutti-frutti, sendo fluor para aplicação tópica durante um minuto, tixotrópico. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade apresentar
certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco
centavos) Frs – Maquira,
– Formocresol diluído 1:5 uso odontológico - frasco c/ 10 ml. (Formocresol) – R$ 3,99 (três reais
e noventa e nove centavos) Frs – Maquira,
– Hidróxido de cálcio PA – po frasco c/ 10 g – R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) Frs –
Maquira,
– Iodofórmio frasco com 10g embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote,
data de fabricação e data validade. Certificado de registro do produto no Mini. da Saúde. – R$
20,00 (vinte reais) Frs – Biodinâmica,
– Paramonoclorofenol canforado frasco c/ 20 ml. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do
produto no Min. da Saúde. – R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) Frs – Maquira,
– Solução hemostática sem fenilefrina solução hemostática tópica c/ 10 ml. Cada grama contem
250 mg de cloreto de alumínio, 1 mg de sulfato hidroxiquinoleina de alumínio, em veiculo alcoolico/
glicol/aquoso. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 13,00
(treze reais) Frs – Maquira,
– Amalgama p/ restauração de 1 face amalgamas em capsulas para restauração de 1 face
contendo em seu interior liga esférica de alto teor de cobre - não gamma 2- com composição:
40% de Ag,31,3% de Sn, 28,7% de Cu. Partículas esferoidais irregulares, resistência a
compressão apos 1 hora de 225 MPa (32,625 psi), resistencia a compressão apos 24 horas de
510 MPa ( 73,950 psi). Resistência a tração diametral apos 1 hora de 22 MPa(3,190psi), resistência
a tração diametral apos 24 horas 54 MPa (7,830psi). Creep estática apos 7 dias de 0,1%.
Alteração dimensional apos 24 horas + 2UM/CM. Tempo de cristalização regular capsulas de 1
porção. Registro no MS. Trazer amostra ou catalogo para conferencia de características, sendo
50 capsulas cada pote. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) Pot – SDI,
– Anestésico cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina - caixa com 50 unidades. Anestésico
prilocaina a 3% com felipressina (0,03ui/ml) de vaso constritor, caixa contendo 50 tubetes de 1,8
ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no Min.
da Saúde (MS). – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Cx – Citanest,
– Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor anestésico mepivacaína a 2% com
norepinefrina (1:100.000) de vaso constritor, caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml e de validade
de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no MS. – R$ 95,00
(noventa e cinco reais) Cx – Mepivalem AD,
– Cone secundário p/ condensação lateral sortido cone de gutta percha secundário sortido
(MF,F,FM) usado para obturação de canal. Caixa com 120 unidades. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação, e data validade. Apresentar certificado
de registro no Min. da Saúde – R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos) Cx – Meta,
– Edta gel trissódico 24% edta trissódico - concentração 24%, Formulação em gel hidrossolúvel
PH entre 8,5 a 9,0. Apresentação caixa 2 X 3g seringas + 06 bicos aplicadores. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 19,15 (dezenove reais e
quinze centavos) Frs – Biodinâmica,
– Eucaliptol vidro c/ 10 ml. (Maquira) – R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) Frs – Maquira,
– Matriz de aço inox para amalgama 7 mm bobina com 50 cm. – R$ 1,40 (um real e quarenta
centavos) Un – Preven,
– Óleo lubrificante p/ alta rotação c/ spray óleo lubrificante para instrumentos de alta rotação,
contendo 200 ml (143g), sem CFC. Óleo mineral atoxico, de baixa viscosidade, com elevado grau
de pureza, contendo aditivos especiais que previnem oxidações e reduzem o atrito e desgaste
das partes moveis. Conjunto com bicos para lubrificação. Registro no Min. da Saúde. – R$ 15,00
(quinze reais) Frs – Maquira,
– Resina buck fill flow A1 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill
Flow,
– Resina buck fill flow A2 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill
Flow,
– Resina buck fill A3 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill,
– Resina buck fill flow U – R$ 109,50 (cento e nove reais e cinquenta centavos) Un – Bulk Fill
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Flow,
– Cimento cirúrgico (pasta base pasta catalisador) cimento cirúrgico para periodontia, sendo
pasta base sem eugenol e pasta aceleradora c/ 90 gramas cada. – R$ 125,00 (cento e vinte e
cinco reais) Cx – Pericem,
– Tira de lixa polimento e acabamento dentário com fina e media granulação e centro neutro 4 mm
X 170 mm, cx com 150 unidades de alta qualidade. Tiras de lixas de polimento e acabamento
dental com centro neutro. Caixa 150 tiras abrasivas. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado. – R$ 6,20
(seis reais e vinte centavos) Cx – Preven,
– Verniz fluoretado para aplicação dentaria com NAF a 6%. Concentração de fluor presente no
produto: fluoreto de sódio 6% = 2,71% ions fluor. Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% ions fluor.
Apresentação: 2 X 3g seringas; 10 pinceis descartáveis. Validade de no mínimo 18 meses,
contados a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 52,00 (cinquenta e dois
reais) Un – Biophat,
– Evidenciador placa bacteriana (120 CP) evidenciador de placa bacteriana a base de fucsina.
Embalagem com 120 comprimidos cada caixa. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde.
– R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) Cx – Eviplac,
– Resina autopolimerizavel para acabamento cold liner incolor po + liq resina autopolimerizavel
incolor kit contendo: 1 frasco de po 3g, 1 frasco de liquido 30 ml, 1 frasco glase 8ml, 1 isolante
liquido 8ml, 2 copos medidores. Produto devera atender os requisitos ISO 20795-1 - Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, no lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 82,00 (oitenta e dois reais)
Kit – Cold Line,
– Edta 17% com tergentol apresentação: frasco plástico com 500ml. Apresentar certificado de
registro do produto no Min. Saúde. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Frs – Edta T,
– Dessensibilizante dentário a base de oxalato potássico monohidrogenado, carboximeticelulose,
água destilada, clorexidina e fluor, sob a forma de gel. Embalagem com 1 seringa de 3 ml. – R$
47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos) Un – Oxagel;
3) Contratada: Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares EIRELI
– Acido fosfórico a 37% em forma de gel condicionador dental gel seringa c/ 2,5ml a 3ml,
contendo em sua composição acido fosfórico a 37% embalagem com dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro
do Min. da Saúde. – R$ 3,00 (três reais) Pct – Maquira,
– Anestésico cloridrato de lidocaína a 3% com fenilefrina. - caixa com 50 unidades. – R$ 61,00
(sessenta e um reais) Cx – Sswhite 100,
– Anestésico mepivacaína a 3% sem vaso constritor caixa com 50 unidades. Anestésico
mepivacaína a 3% sem vaso constritor. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml, e de validade de no
mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 95,00
(noventa e cinco reais) Cx – Mepivalen,
– Aplicador descartável confeccionado c/ minusculas fibras (tipo brush). Aplicador de adesivo
fotopolimerizavel, descartável, tipo brush, fino, confeccionado com minusculas fibras. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Mini. da Saúde, com 100 unidades. – R$ 7,35
(sete reais e trinta e cinco centavos) Frs – Cavibrush – FGM,
– Papel carbono p/ articulação ultrafinocaixa com 280 folhas de carbono ultra finas, resistentes
a umidade, para marcação oclusal. Composição: filme poliester, cera acrílica, óleos minerais,
lecitina de soja, resinas, plastificantes, corantes e pigmentos, solventes e talco industrial. – R$
119,00 (cento e dezenove reais) Cx – Contacto Filme – Angelus,
– Cera rosa nº. 7 com 18 placas macias e flexíveis. Cera rosa, numero 07, para articulação em
laminas caixa com no mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no
Min. da Saúde. – R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) Cx – Technew,
– IOnômero de vidro para cimentação po e liquido kit contendo: 1 frasco de po 15g, 1 frasco de
liquido 10ml, 1 medidor de po, 1 conjunto dosador de liquido. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, no lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de
registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 18,00 (dezoito reais) Kit – Maquira,
– Película filme para raio x odontológico periapical. cxa contendo 150 filmes. Tamanho: 31mm X
35mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 160,00
(cento e sessenta reais) Pct – Agfa – Kulzer,
– Amalgama p/ restauração de 2 face amalgama em capsula p/ restauração de 2 faces contendo
em seu interior liga esférica de alto teor de cobre - não gamma 2 - com composição 40% de Ag,
31,3% de Sn, 28,7% de Cu partículas esferoidais irregulares, resistência a compressão apos 1
hora de 225 MPa (32,625 psi), resistência a compressão apos 24 horas de 510 MPa (73,950 psi).
Resistência a tração diametral apos 1 hora de 22 MPa(3,190 psi), resistência a tração diametral
apos 54MPa (7.830psi). Creep estática apos 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24
horas +2um/cm. Tempo de cristalização regular. Capsula de 1 porção. Registro no MS. Trazer
amostra ou catalogo p/ conferencia de características, sendo 50 capsulas cada pote embalagem
contendo dados de identificação procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 104,00 (cento e quatro
reais) Pot – GS 80 – SDI,
– Anestésico articaína a 4% com vaso constritor anestésico articaína a 4% com norepinefrina
(1:100.000) de vaso constritor, caixa contendo 25 tubetes de 1,8 ml e de validade de no mínimo
18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no MS. – R$ 132,00 (cento e trinta e dois
reais) Cx – Articaine – DFL,
– Anestésico cloridrato de lidocaína + epinefrina anestésico cloridrato de lidocaína 2% + epinefrina
1:100.000, caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados
a partir data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 81,00 (oitenta e um reais) Cx –
Alphacaine – DFL,
– Clorexidina a 0,12% frasco com 1 litro. Com dispensador por pressão. Gluconato a 0,12% (ou
D-gluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os
seguintes componentes inativos: agua, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática
com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, FD&C blue, nº 1. O nome químico do
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gluconato de clorhexidina e :1,1-Bis hexametileno(5-P-Clorofe-Nil Biguanida)di -D-Gluconato.
Embalagem com 01 frasco de 1 litro, 1 bomba acionada por pressão, 100 copos descartáveis.
Registro no MS. – R$ 22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) Frs – Perioplank –
Reymer,
– Fio dental - embalagem c/ 100 m (Hillo) – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Un –
Medfio,
– Matriz de aço inox para amalgama 5 mm, bobina com 50 cm. – R$ 1,15 (um real e quinze
centavos) Un – Maquira,
– Resina na cor A1 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Charisma) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A2 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dioxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A3 fotopolim. A base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micrometros) dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometos). Opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Bis
– Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A3,5 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus). – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA2 - fotopolimerizavel, a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dioxido de aluminio (0,02 - 0,07 micrometros), opaco,
radiopaco, - para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA3 fotopolirizavel a base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micro- metos), dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 microme-tos), opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. (Charisma) – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta
centavos) Bis – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA3 ½ - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca e
radiopaca, - para dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$ 29,50
(vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Escova de dente adulto cabeça pequena 30 cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
anatômico, com capa de proteção de cerdas. – R$ 0,60 (sessenta centavos) Un – Fio,
– Escova de dente infantil cabeça pequena cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
anatômico, com capa de proteção de cerdas. – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Un – Medfio,
– Algodão p/ uso odontológico pacote c/ 100 roletes – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Pct –
Ssplus,
– Sugador de saliva descartável, plástico pct. c/ 40 unidades. (Ssplus) – R$ 6,95 (seis reais e
noventa e cinco centavos) Pct – Max Clean,
– Tira de lixa metálica 4 mm (Fava) – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Cx – Maquira,
– Tira de lixa metálica 6 mm (3M) – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Evl – Maquira,
– Tira de poliéster para resina 0,05 mm cx c/ 50 un. Tira de poliéster 10 X 120 X 0,05 mm. Caixa
com 50 tiras. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde.
– R$ 1,15 (um real e quinze centavos) Cx – K Dent – Quimidrol,
– Vaselina solida para uso protético odontológico - tubo com 30g. – R$ 3,95 (três reais e noventa
e cinco centavos) Tub – Rioquimica,
– Resina na cor OL. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Tub – Charisma Opal – Kulzer,
– Resina na cor BL - fotopolim. a base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micrometros) dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometos). Opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Tub – Charisma Opal –
Kulzer,
– Fio p/ sutura de seda com agulha 4.0 caixa c/ 24 unidades contendo no pacote um fio de sutura
agulhado de seda preta, agulha em formato triangular e esterilizada. Aproximadamente 45 cm.
Com tamanho 4-0. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote, data de
fabricação e da validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Cx – Technew;
4) Contratada: Diprom Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda.
– Agulha descartável carpule curta - cx. c0m 100 unidades. (Injecta). – R$ 34,40 (trinta e quatro
reais e quarenta centavos) Cx – Injex,
– Ionômero de vidro na cor A2 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
Possui um dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver fluor no meio
bucal - caixa contendo: 1 frs. de pó c/ 10 g, 1 frs. de liquido 8 g, 1 dosador de po. (Maxxion) – R$
16,10 (dezesseis reais e dez centavos) Cj – Maquira,
– Ionômero de vidro na cor A3 ativado quimicamente c/ excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
possui um dos maiores potencial de fluoretados e grande capacidade de absorver fluor no meio
bucal - caixa contendo: 1 frs. de po c/ 10 g., 1 frs. de liquido c/ 8 g., 1 dosador de po. (MAXXION)
– R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos) Cj – Maquira,
– Creme dental - bisnaga c/ 90 g. – R$ 1,17 (um real e dezessete centavos) Bis – Raymous,
– Cimento obturador de canal cx. pó 12g +liq. 10ml cimento endodôntico a base de oxido de zinco.
Frasco com 12g de po. Frasco com 10ml de liquido. Validade de no mínimo 18 meses, contados
a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 19,10 (dezenove reais e dez
centavos) Cx – Biodinâmica,
– Pasta profilática com 50 gramas pasta profilática, com fluor. Bisnaga com 90g composição:
água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial. embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 3,60 (três reais e sessenta
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Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de materiais para funcionamento do
laboratório da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 289/2021 – Pregão Presencial nº 264/2021 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs. 152 à 156/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: GC Lab Diagnósticos Ltda. EPP
– Corante panótico p/ coloração diferencial dos elementos figurados do sangue apres. Kit
3X500ml. Para hematologia. – R$ 28,60 (vinte e oito reais e sessenta centavos) Kit – Renylab,
– TAP-(tempo de protrombina) tromboplastina-liofilizada c/ ISI p/ de terminação manual e
automatizada kit 10X2ml, com 100 testes. – R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e cinquenta
centavos) Kit - Clot – 100 testes,
– TTPA - Tempo protrombina parcial ativada c/ CACL2 sem caolim p/ de terminação manual ou
automatizada em plasma citratado, com 150 testes. – R$ 54,50 (cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos) Kit – Clot – 100 testes,
– Testes de HCG imunocromatografia apres. Cx. c/ 100 testes (HCG STRIP). – R$ 34,00 (trinta e
quatro reais) Cx – Life Care,
– PCR – Látex. Apresentação frasco de 2 ml – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Un – Ebram,
– PCR – Látex. Apresentação frasco de 2 ml com controle positivo e negativo – R$ 35,00 (trinta
e cinco reais) Un – Vida,
– Swab estéril com meio de transporte biológico GTMS-ST01 – Meio stuart c/ haste plástica.
Apres. cx. c/ 100 unid – R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) Pct – Global,
– Óleo de imersão para microscopia – R$ 12,00 (doze reais) Un – Renylab,
– Frasco coletor de urina adulto (estéril) - com capacidade de 70ml. Apres. pacote c/ 100 unid. –
R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Un – First Lab,
– Gelo reciclável (400ml) – R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos) Un – Gelotech,
– Lamínula para câmara newbauer – caixa com 10 unidades – R$ 12,50 (doze reais e cinquenta
centavos) Un – Precision,
– Hemocultura - meio para hemocultura para bactérias não exigentes TSB/SPS/CO2 e vácuo.
Apres. cx. c/ 10 frascos de 45ml – R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) New
Prov,
– Cronômetro multifuncional – R$ 26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) Un – Chronos,
– Estante plástica p/ tubos de kan – tam. 12,5 X 13,5 – R$ 16,00 (dezesseis reais) Un – Cral,
– Estante plástica p/ tubos de kan – tam. 12,5 X 26,5 – R$ 16,00 (dezesseis reais) Un – Cral,
– Timer tipo relógio despertador analógico (60 minutos) – R$ 18,90 (dezoito reais e noventa
centavos) Un – Global,
– Cubetas reduzidas para coagulômetro. Apres. cx c/ 100 un – quick timer / clotimer / fibrintimer
– cubetas para fibrintimer com 100 mixers metálicos – R$ 79,00 (setenta e nove reais) Cx – Clot;
2) Contratada: Quibasa Química Básica Ltda.
– Controle hematológico 5P. Apres. 3 X 3,0ml – R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) Kit – Bioclin,
– Controle hematológico 3P. Apres. 3 X 3,0ml – R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco
reais) Kit – Bioclin,
– Albumina, sistema p/ determinação da albumina em amostras de soro, c/ reação de ponto final.
Aplicação manual, semi-automático e automático. – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Kit – Bioclin,
– ALT (TGP) teste cinético (UV) - substrato e coenzima p/ automação. Apresentação com (R13X36ML/R2-3X4ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 76,00 (setenta
e seis reais) Kit – Bioclin,
– Amilase (alfa amilase) teste cinético. Reagente pronto pra uso apresentação com (R1-3X20ML).
Reagente em frasco dedicado para analisadoR BS200E – R$ 196,00 (cento e noventa e seis
reais) Kit – Bioclin,
– AST (TGO) teste cinético (UV) - substrato e coenzima p/ automação apresentação com (R13X36ML/R2-3X4ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 76,00 (setenta
e seis reais) Un – Bioclin,
– Bilirrubina direta p/ automação. Apresentação com (R1-40ML/R2-10ML). Reagente em frasco
dedicado para analisador BS200E – R$ 76,00 (setenta e seis reais) Kit – Bioclin,
– Bilirrubina total p/ automação. Apresentação com (R1-40ML/R2-10ML). Reagente em frasco
dedicado para analisador BS200E – R$ 76,00 (setenta e seis reais) Kit – Bioclin,
– Kit bioprot - urina/líquor, teste colorimétrico - vermelho de piragolol para determinação de
proteínas no líquor e urina. Apresentação com (R1-2X25ML/R2-3/R3-3ML). Reagente em frasco
dedicado para analisador BS200E – R$ 38,00 (trinta e oito reais) Kit – Bioclin,
– Cálcio arsenazo III método colorimétrico de ponto final. Apresentação (R1-5X20ML/R2-3ML).
Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Kit
– Bioclin,
– Calibrador de testes analíticos. Apresentação (1X5ml). Mesma marca dos reagentes de
bioquímica. – R$ 80,00 (oitenta reais) Kit – Bioclin,
– Creatinina cinética de tempo fixo p/ automação. Apresentação (R1-5X20ML/R2-5X20ML/R33ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Kit
– Bioclin,
– Creatino fosfoquinase fração MB (CKMB), teste cinético (UV) p/ Automação. Apresentação
(R1-40ML/R2-10ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. – R$ 330,00
(trezentos e trinta reais) Kit – Bioclin,
– Creatino fosfoquinase (CK total), teste cinético (UV) p/ automação. Apresentação (R1-40ML/
R2-10ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. – R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) Kit – Bioclin,
– Desidrogenase láctica, método cinético (UV). Apresentação com (R1-3X36ML/R2-3X4ML).
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Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. – R$ 88,00 (oitenta e oito reais) Kit –
Bioclin,
– Gama GT líquido estável, teste cinético, metodologia SZASZ modificado / padronizado pela
IFCC (INTERNATIONAL Federation Of Clinical Chemistry) p/ automação. Apresentação com (r140ml/r2-10ml). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. – R$ 73,00 (setenta e
três reais) Kit – Bioclin,
– Glicose monoreagente, metodologia enzimática-colorimétrica p/ automação GOD-PAP.
Apresentação (R1-5X40ML/R2-3ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. –
R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Kit – Bioclin,
– Lactato (UV) enzimático p/ automação. Apresentação (R1-40ML/R2-10ML/R3-3). Reagente em
frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) Kit – Bioclin,
– Lipase teste enzimático colorimétrico p/ automação. Apresentação com (R1-40ML/R2-10ML).
REagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e
nove reais) Kit – Bioclin,
– Magnésio monoreagente, teste colorimétrico e metodologia mannyoe p/ automação. Apresentação
(R1-5X20ML/R2-3ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 59,00
(cinquenta e nove reais) Kit – Bioclin,
– Proteínas totais, teste colorimétrico e metodologia biureto p/ automação. Apresentação (R110X20ML/R2-2ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 30,00 (trinta
reais) Kit – Bioclin,
– Solução de limpeza de células p/ aparelho de bioquímica BS-200E. Apres. 1000ml p/ analisador
BS-200E – R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) Fr – Bioclin,
– Solução de limpeza p/ equipamento automático de bioquímica BS-200 e apres. 200ml p/
analisador BS-200E. – R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) Fr – Bioclin,
– Soro controle normal. Apresentação (1X5ml). Mesma marca do calibrador e dos reagentes de
bioquímica. – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Fr – Bioclin,
– Soro controle patológico. Apresentação (1X5ml). Mesma marca do calibrador e dos reagentes
de bioquímica. – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Fr – Bioclin,
– Uréia cinética, líquido estável e metologia cinética de tempo fixo p/ automação. Apresentação
(R1-4X40ML/R2-4X10ML/R3-2ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E. – R$
112,00 (cento e doze reais) Fr – Bioclin,
– Proteina C reativa por turbimetria com calibrador. Apresentação (R1-1X45ML/R2-1X5ML/R31ML). Reagente em frasco dedicado para analisador BS200E – R$ 345,00 (trezentos e quarenta
e cinco reais) Kit – Bioclin,
– Soro controle de turbidimetria. Apresentação (1X1ml). Mesma marca dos reagentes de bioquímica.
– R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) Fr – Bioclin,
– Lâmpada 50W para equipamento BS-200 Old Mindray Halogen Laup 12V -50W – R$ 1.240,00
(um mil, duzentos e quarenta reais) Un – Shen-Zen Mindray Bio-Med,
– M-53 Leo (I) solução corante de leucócitos / Cod. R816 lise apres. 1000ml – R$ 390,00
(trezentos e noventa reais) Fr – Shenzen Mindray,
– M-53 Leo (II) solução corante de leucócitos / Cod. R817 lise apres. 200ml – R$ 290,00 (duzentos
e noventa reais) Fr – Shenzen Mindray,
– M-53 LH solução hemolizante de hemácias / Cod. R818 LISE apres. 500ml – R$ 305,00 (trezentos
e cinco reais) Fr – Shenzen Mindray,
– M-53 Purific Cleanser solução de limpeza diária / Cod. 819 apres. 1000ml – R$ 158,00 (cento e
cinquenta e oito reais) Fr – Shenzen Mindray,
– Lise M-30 Cod. R726 apres. 500ml – R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) Fr – Shenzen
Mindray,
– Purificador E-Z M-30E cod. R725 apres. 100ml – R$ 180,00 (cento e oitenta reais) Fr – Shenzen
Mindray,
– M-53 Probe Cleanser solução de limpeza quinzenal / cod. 949 Apres. 50ml – R$ 65,00 (sessenta
e cinco reais) Fr – Shenzen Mindray,
– M-53 solução diluente / cod. R864 apres. 20.000ml – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Gl –
Shenzen Mindray,
– Rinse enxague M-30 20l/cod. R616 – R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) Fr – Shenzen Mindray,
– Lâmpada p/ o aparelho BS-200E – R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) Un –
Shenzen Mindray,
– Tubo redutor de amostra p/ o aparelho BS-200E apres cx. c/ 100 unid. – R$ 76,00 (setenta e
seis reais) Cx – Shenzen Mindray,
– Agulha de amostra p/ BS-200E mindray – R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)
Un – Shenzen Mindray,
– Bomba KNF pequena limpeza exterior da agulha p/ BS-200E mindray – R$ 3.749,00 (três mil
setecentos e quarenta e nove reais) Un – Shenzen Mindray,
– Bomba KNF grande limpeza int / ext p/ BS-200E mindray – R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Kit manutenção preventiva p/ BS-200E mindray – preventive kit – R$ 1.750,00 (um mil, setecentos
e cinquenta reais) Kit – Shenzen Mindray,
– Válvula LEE de reagente BS-200E mindray – R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Seringa de reagente / amostra 500ml p/ BS-200E mindray – R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos
e setenta e cinco reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa drive de bombas e válvulas p/ BS-200E mindray – R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e
vinte e cinco reais) Un – Shenzen Mindray,
– Cooler fan p/ comp. de reação p/ BS-200E mindray – R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois
reais) Un – Shenzen Mindray,
– PEltier refrigeração p/ BS-200E mindray – R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais),
– Sensor posição e presença p/ BS-200E mindray – R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)
Un – Shenzen Mindray,
– Placa LLD de amostra / reagente p/ BS-200E mindray – R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa power drive p/ BS-200E mindray – R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais) Un
– Shenzen Mindray,
– Placa 24V p/ BS-200E mindray – R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais) Un –
Shenzen Mindray,
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– Placa 12V p/ BS-200E mindray – R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais) Un –
Shenzen Mindray,
– Placa PFC p/ BS-200E mindray – R$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais) Un –
Shenzen Mindray,
– Multicubetas p/ BS 200 old mindray c/ 20 unid. Segmentos c/ 10 ofícios – marca: mindray – R$
92,00 (noventa e dois reais) Un – Shenzen Mindray,
– Multicubetas p/ BS-200E MINDRAY – R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) Un – Shenzen
Mindray,
– Tubulação de chegada na agulha de amostra p/ BS-200E mindray – R$ 577,00
(quinhentos e setenta e sete reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa controle de temperaturas p/ BS-200E mindray – R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta
e cinco reais) Un – Shenzen Mindray,
– kit manutenção preventiva BC – 3000 – Preventive kit mindray – R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) Kit – Shenzen Mindray,
– Kit manutenção preventiva BC – 5380 – preventive kit mindray – R$ 13.125,00 (treze mil, cento
e vinte e cinco reais) Kit – Shenzen Mindray,
– Seringa de 2,5ml – p/ BC 5380 mindray – R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Un – Shenzen Mindray,
– Seringa 250ml - p/ BC 5380 mindray – R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) Un – Shenzen
Mindray,
– Seringa de amostra 100ml - p/ BC 5380 mindray – R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e
cinco reais) Un – Shenzen Mindray,
– Tubo volumétrico - p/ BC 5380 mindray – R$ 1.365,00 (um mil, trezentos e sessenta e cinco
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa volumétrica - p/ BC 5380 mindray – R$ 1.785,00 (um mil, setecentos e oitenta e cinco
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa drive - p/ BC 5380 mindray – R$ 23.625,00 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e cinco
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Placa power supply - p/ BC 5380 mindray – R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco
reais) Un – Shenzen Mindray,
– Kit manutenção preventiva p/ BS 200 old mindray preventive kit – R$ 1.085,00 (um mil e oitenta
e cinco reais) Un – Shenzen Mindray,
– Eletrodo de sódio – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Eletrodo de potássio – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Eletrodo de cloro – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Eletrodo de PH – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Eletrodo de cálcio – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Eletrodo de referência – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução para limpeza diária – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons diluente para limpeza semanal – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons diluente para urina – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons controle K+, NA+, CL-, CA2+, PH – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução condicionadora NA+ – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução p/ eletrodo K+ – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução p/ eletrodo PH, NA+, CL- – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução p/ eletrodo referência – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução p/ eletrodo CA2+ – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons solução p/ eletrodo LI – R$ 700,00 (setecentos reais) Un – Bioclin,
– Bioíons pack K+, NA+, CL-, CA2+, PH – R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) Un
– Bioclin,
– Tubulação da bomba peristáltica – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Un – Bioclin,
– Membrana do eletrodo de referência – R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) Un – Bioclin,
– Quidel triage BNP teste dispositivo teste quantitativo para determinação do peptidio natriuretico
tipo B c/ 25 testes – R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) Un – Quidel / Triage,
– Quidel triage painel cardíaco test dispositivo teste quantitativo para determinação de troponina
I CKMB e mioglobina – R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) Un – Quidel / Triage,
– Quidel triage D DIMER test dispositivo teste quantitativo para determinação do D dimero – R$
1.700,00 (um mil e setecentos reais) Un – Quidel / Triage,
– Quidel triage profiler sob painel dispositivo teste quantitativo p/ determinação dos biomarcadores
troponina I CKMB mioglobina D dimero BNP. – R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais)
Un – Quidel / Triage,
– Quidel triage troponina I test dispositivo teste quantitativo para determinação troponina I – R$
1.900,00 (um mil e novecentos reais) Un – Quidel / Triage,
– Triage total controle 5 nivel 1 controle de qualidade p/ quidel triage meter pro 5 ampolas R19424
– R$ 500,00 (quinhentos reais) Un – Quidel / Triage,
– Triage total controle 5 nivel 2 controle de qualidade para quidel triage meter pro 5 ampolas
R19425. – R$ 500,00 (quinhentos reais) Un – Quidel / Triage.
3) Contratada: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda.
– Teste rápido dengue – kit para detecção do antígeno NS1 da dengue viral humana, em sangue
total, soro ou plasma. – R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) Cx – Wama,
– Coletor de urina infantil (universal) apres. cx. c/ 100 unid. – R$ 46,00 (quarenta e seis reais) Cx
– Labor Import,
– Tubos para líquido biológico em plástico pet totalmente inerte sem aditivo, com tampa de rosca
branca, com capacidade de 4 ml a 5ml. Conforme nr 32 do Ministério do Trabalho. Cx. c/ 50 unid.
– R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Cx – GT Group,
– Criotubo de 2ml, com rosca externa, tampa branca, pct c/ 100 unid. – R$ 130,00 (cento e trinta
reais) Pct – Cral;
4) Contratada: Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda. – EPP
– troponina I teste rápido. APres. cx. c/ 20 testes – R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta
centavos) Cx – Eco,
– Tubo plástico cônico p/ urina - pct. c/ 50 unid. – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Cral,
– Tubos à vácuo de 4 ml, parede dupla com tampa de rosca azul c/ citrato. Conforme nr 32 do
Ministério do Trabalho. Cx. c/ 100 unid. – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un – Vacuette,
– Tubo a vácuo c/ anticoagulante citrato PL 1,8Ml amostra pcte c/ 50 ou 100 unidades. – R$ 26,40
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(vinte e seis reais e quarenta centavos) Un – Cral,
– Tubos à vácuo de 4 ml, parede dupla com tampa de rosca cinza c/ fluoreto conforme nr 32 do
Ministério do Trabalho. Cx. c/ 100 unid. – R$ 110,00 (cento e dez reais) Cx – Vacuette,
– Tubos à vácuo de 2 ml (volume reduzido), parede dupla, com tampa de rosca cinza c/ fluoreto.
Conforme nr 32 do Ministério do Trabalho. Cx. c/ 100 unid. – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Cx
– Vacuette,
– Tubos à vácuo de 4 ml, parede dupla com tampa de rosca roxa c/ edta. Conforme nr 32 do
Ministério do Trabalho. Cx. c/ 100 unid. – R$ 68,00 (sessenta e oito reais) Cx – Vacuette,
– Tubos à vácuo de 2 ml (volume reduzido) parede dupla, com tampa de rosca roxa c/ edta.
Conforme nr 32 do Ministério do Trabalho. Cx. c/ 100 unid. – R$ 68,00 (sessenta e oito reais) Cx
– Vacuette,
– Tubos de kan de vidro p/ análise 100X10mm. Cx. c/ 250 unid. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx
– Precision,
– Hemocultura pediátrica 9ml – meio p/ hemocultura pediátrico TSB/SPS/CO2 e vácuo. Apres. cx.
c/ 10 frs. – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Cx – Newprov,
– Lâminas de vidro para microscopia 25X75mm cx. c/ 50 unid. com lateral fosca. – R$ 6,45 (seis
reais e quarenta e cinco centavos) Un – Olen,
– Lamínulas de vidro 20X20mm cx. c/ 10X 100 unid. – R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove
centavos) Cx – Olen,
– Lampada p/ microscópio 6V-20W (Philips 7388 ou Osran HLX 64250 ou 6V-30W (Philips 5761)
– R$ 23,00 (vinte e três reais) Un – Osram,
– Tubos de kan de vidro p/ análise 70X10mm – Cx. c/ 250 unid. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx
– Precision,
– Tubo seco sem ativador de coágulo 3 X 100ml, com tampa de rosca, c/ capacidade de 7ml.
Conforme nr 32 do Ministério do Trabalho. Apres. bandeja c/ 100 unid. – R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) Cx – Vacuette,
– Escova para laboratório de lavagem de tubos de ensaio - Apres. G – R$ 4,90 (quatro reais e
noventa centavos) Un – Jprolab,
– Escova para laboratório de lavagem de tubos de ensaio - apres. M – R$ 4,90 (quatro reais e
noventa centavos) Un – Jprolab,
– Escova para laboratório de lavagem de tubos de ensaio - apres. P – R$ 4,90 (quatro reais e
noventa centavos) Un – Jprolab,
– Ponteira para micropipeta de 1000ml (1ml) ponteiras sem filtro (barreira), autoclavável a 121°C
por 15min. Apres. pct com 200 un. Material plástico 13cm X 1,5cm de diâmetro – R$ 14,95
(quatorze reais e noventa e cinco centavos) Pct – Cral,
– Termômetro p/ geladeira – R$ 80,00 (oitenta reais) Un – Jprolab,
– Relógio multi timer digital 4 canais – R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) Un – Kasv,
– Extensor para esfregaço sanguíneo (caixa c/ 100 unid) – R$ 90,00 (noventa reais) Cx –
Perfecta,
– Termômetro de meio ambiente – R$ 75,00 (setenta e cinco reais) Un – Jprolab.
5) Contratada: Lab Shopping Diagnóstica Ltda.
– Tiras reativas - determinação colorimétrica semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas,
ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue, PH, nitrito, leucócitos e densidade em urina. Aplicação manual apres. frasco c/ 100. – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Fr – Analisa,
– Tubo a vácuo seco c/ ativador de coágulo tampa de rosca 4ml pcte c/ 100 unidades – R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais) Un – Vacuette,
– Tubo à vácuo com gel separador. Com tampa de rosca amarela c/ capacidade de 5ml. Conforme
nr 32 do Ministério do Trabalho. Apres. bandeja c/ 100 unid. – R$ 86,00 (oitenta e seis reais) Un
– Vacuette,
– Tubo est de transporte e descarte, c/ tampa de rosca branca ou transparente c/ capacidade de
4 a 5ml. Conforme nr 32 do MT. Apres. bandeja c/ 100 unid. – R$ 70,00 (setenta reais) Cx –
Vacuette.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de material reciclado de resíduos da
construção civil triturados, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 317/2021 –
Pregão Presencial nº 290/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 142/
2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ecovia Reciclagem de Resíduos da Construção Civil Ltda. – ME
– Areia - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos. Diâmetro máximo: 2mm – R$ 26,55 (vinte e seis reais e cinquenta e cinco
centavos) M³,
– Bica mista corrida - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de
tijolos, blocos, argamassa, concretos, telhas e argila. Diâmetro máximo: 63mm – R$ 28,50 (vinte
e oito reais e cinquenta centavos) M³,
– Brita 0 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos. Diâmetro máximo: 9,5mm – R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos)
M³,
– Brita 1 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa
e concretos. Diâmetro máximo: 19mm – R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) M³,
– Pedrisco - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos,
argamassa e concretos. Diâmetro máximo: 6,5mm – R$ 33,00 (trinta e três reais) M³,
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– Rachão - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos,
argamassa e concretos. Diâmetro máximo: 150mm – R$ 26,00 (vinte e seis reais) M³.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de pedra britada granulada (bica corrida),
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 224/2021 – Pregão Presencial nº 205/
2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 112/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mineração Santo Antônio de Varginha Ltda.
– Pedra Britada Granulada (Bica Corrida) – R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) por
tonelada.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de placas de inauguração, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 218/2021 – Pregão Presencial nº 200/2021 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº. 110/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox EIRELI
– Placa de inauguração – medida:110X90cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.973,50 (um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) Un –
Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:60X40cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:70X50cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:80X60cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:90X60cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais) Un – Art Nox.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de rações balanceadas para animais e aves
do Zoológico Municipal, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 101/2022 –
Pregão Presencial nº 096/2022 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº.
059/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Jarbas Honório Pereira
– Milho em grão – saco c/ 50 kg – R$ 100,00 (cem reais) Sc – Maiolini,
– Ração para Cães adulto – fósforo (min) 0,80% - proteína bruta (min) 21% - extrato étero (min)
11% - matéria fibrosa (max) 4% - vitamina E 450UI/kg - matéria mineral (máx.) 11% - cálcio (max)
2,40% - cálcio (min) 1,0% - magnésio 0,1% - sódio 0,35% - selênio 0,3MG/kg - potássio 0,5% ácido linoleico (min) 0,23% - ácido linolênico (máx) 0,15% - umidade (máx) 12,0% - composição
básica: arroz, milho integral moído, farinha de víscera de frango, farelo de soja, farelo de gluten
de milho, farinha de carne e ossos, gordura de frango, hidrolisado de frango e/ou subprodutos.
Carne mecanicamente separada de frango, arroz integral, carne de ovelha em pó, beterraba
desidratada, cenoura desidratada, levedura seca de cervejaria, leite integral em pó, fosfato
bicálcico, semente de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, óleo de oliva, extrato de alho,
aditivo antioxidante, premix vitamínico mineral. – R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) Kg –
Quatree Gourmet,
– Ração para Gatos – fósforo 0,8% - proteína bruta 30% - extrato etereo 10% - matéria fibrosa
4% - matéria mineral 10% - cálcio (max) 2,4% - cálcio (min) 1% - vitamina E 450 UI/kg - umidade
12% - ácido linoleico (min) 0,25% - ácido linolênico (max) 1,25% - sódio 0,35% - potássio 0,8%
- magnésio 0,09% - taurina 0,1% - selênio (min) 0,3MG/kg - metionina (min) 0,57% - composição
básica: arroz, farinha de víscera de frango, farelo de gluten de milho, milho integral moído, farelo
de soja, farinha de peixe, gordura de frango, carne de frango, carne de ovelha em pó, hidrolisado
de frango e/ou subprodutos, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, fosfato bicálcico,
DL metionina, ácido fosfórico, cloreto de potásio, cloreto de colina, óleo de girassol, óleo de oliva,
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aditivo antioxidante, premix vitamínico mineral. – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Kg –
Hot Cat,
– Alimento para Papagaios com frutas - sc c/ 10 kg – composição básica: milho integral moído farelo de soja - levedura seca de cervejaria, farelo de trigo - casca de aveia moída - farelo de
gluten de milho/60 - farelo de pão, semente de girassol - grão de amendoim - grão de aveia - milho
em grão - girassol cartamo - semente de abóbora - frutas cristalizadas - uva passa - ovo
desidratado - fosfato bicalcico - carbonato de cálcio - cloreto de sódio (sal comum) - corante
amarelo tartrazina - corante vermelho bordeaux - óleo vegetal – mananoligossacarideos - ácido
sórbico - aditivo flavorizante, ácido fólico - ácido pantotênico - antioxidante (BHT) – biotina cloreto de colina - cloreto de lisina - iodato de potássio – metionina – niacina - selenito de sódio
- sulfato de cobalto - sulfato de cobre - sulfato de ferro - sulfato de manganês - vitamina A vitamina B1 - vitamina B12 - vitamina C - vitamina D3 - vitamina E - vitamina K3 - óxido de zinco.
Embalagem c/ data de fabricação e data de validade. – R$ 115,00 (cento e quinze reais) Sc – D
& D,
– Ração para Coelhos – peletizada (mínimo 15% de proteína bruta) – R$ 3,90 (três reais e
noventa centavos) Kg – Total,
– Ração para avestruz. – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Kg – FTB,
– Ração para suínos – peletizada (mínimo 13% de proteína bruta). – R$ 3,40 (três reais e
quarenta centavos) Kg – Total,
– Ração para Aves peletizada (mínimo 16% de proteína bruta). – R$ 3,10 (três reais e dez
centavos) Kg – Total,
– Ração para equinos – peletizada com aveia (mínimo 14% de proteína bruta). – R$ 2,90 (dois
reais e noventa centavos) Kg – Total,
– Ração para aves domésticas – granulada (mínimo 16% de proteína bruta). – R$ 3,10 (três reais
e dez centavos) Kg – Total.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para a contratação de serviços de recauchutagem de pneus,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 301/2021 – Pregão Presencial nº 276/
2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 143 à 146/2021), nos termos
a seguir:
1) Contratada: Recapagem Felipe Fontes EIRELI
– Serv. Recauch. de pneus – med. 225 x 70 x 16 – R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 175 x 70 – 13 – s/ câmara – R$ 278,00 (duzentos e setenta
e oito reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 185 x 60 – 14 – s/ câmara – R$ 278,00 (duzentos e setenta
e oito reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 185 x R14 – s/ câmara – R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito
reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 265 x 70 – R16 – s/ câmara – R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 275 x 80R – 22.5 – R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 205 x 75 – R16 – R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 275 x 80R – 22.5 borrachudo – R$ 595,00 (quinhentos e
noventa e cinco reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 215 x 75 x 17.5 – R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 275 x 80R – 22.5 borrachudo – R$ 595,00 (quinhentos e
noventa e cinco reais) Un.
2) Contratada: Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda. – EPP
– Serv. Recauch. de pneus – med. 1000 x 20 – 16 lonas liso – R$ 510,00 (quinhentos e dez reais)
Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 1000 x 20 – 16 lonas borr. – R$ 515,00 (quinhentos e quinze
reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 750 x 16 liso – R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)
Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 17.5 x 25 – R$ 1.798,00 (um mil, setecentos e noventa e oito
reais) Un
3) Contratada: J P Beleze
– Serv. Recauch. de pneus – med. 16.9 x 30 – R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 1400 x 24 – 20 lonas – R$ 1.645,00 (um mil, seiscentos e
quarenta e cinco reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 900 x 20 – 14 lonas liso – R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais)
Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 900 x 20 – 14 lonas borrachudo – R$ 505,00 (quinhentos e
cinco reais) Un.
4) Contratada: Marcos Eduardo da Silveira – EIRELI
– Serv. Recauch. de pneus – med. 1300 x 24 – 12 lonas liso – R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e
sessenta reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 16.9 x 24 – R$ 1.765,00 (um mil, setecentos e sessenta e
cinco reais) Un,
– Serv. Recauch. de pneus – med. 750 x 16 – agric. 8 lonas – R$ 295,00 (duzentos e noventa e
cinco reais) Un,

DE

AGOST
O DE 2022
GOSTO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

37

– Serv. Recauch. de pneus – med. 1300 x 24 – 12 lonas – R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e
sessenta reais) Un.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de refeições através de marmitex, para
suprimento das Unidades da Administração Direta, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 091/2022 – Pregão Presencial nº 086/2022 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs. 056 e 057/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME
– Marmitex (DM e HA) 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 devera vir
acompanhado de sobremesa composta de frutas da estação. – R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta
centavos) Un – Mimo,
– Marmitex sopas variadas, composta de legumes e proteínas. – R$ 14,97 (quatorze reais e
noventa e sete centavos) Un – Mimo,
– Marmitex (opção 2) com no mínimo 2000 calorias e sera composto por 400 gramas de arroz,
150 gramas de feijão, 250 gramas de carne (in natura), 200 gramas de guarnição composta de
legumes cozidos, ovos, farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada
composta de legumes, folhas e frutos e devera ser servida separadamente em uma bandeja
única. A carne deverá ser procedente de bovinos, suínos, peixes e aves. Acompanhada de
"sobremesa" composta de doces ou frutas da estação. – R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa
centavos) Un – Mimo.
2) Contratada: Midas Alimentação Ltda.
– Marmitex (opção 1) - 200 gramas de arroz, 150 gramas de feijão, 150 gramas de proteína (de
acordo com guia alimentar da OMS), 150 gramas 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, devera ser servida separadamente em uma bandeja única.
O marmitex deverá vir acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da estação. –
R$ 16,00 (dezesseis reais) Un – Midas.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para contratação de serviços médicos especializados para
realização de perícias médicas envolvendo servidores da Administração Direta e
Indireta do Município, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 230/2021 –
Pregão Presencial nº 211/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº.
113/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: WMB Medicina do Trabalho EIRELI
– Realização dos serviços de perícias médicas, conforme legislação vigente, tendo como escopo
avaliar as condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e outras dos servidores da
administração direta, fundações e autarquias, com a finalidade de avaliar as condições laborativas e/ou retorno ao trabalho com ou sem restrições ou readaptação ou prorrogação do
afastamento para tratamento de saúde ou aposentadoria. – R$ 179,50 (cento e setenta e nove
reais e cinquenta centavos) por perícia médica.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para prestação de serviços de torno e ferramentaria para
manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 215/2021 – Pregão Presencial nº 197/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 097/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Tornearia e Comércio Ideal Ltda. ME
– Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tornearia com abrangência em usinagem, solda, recuperação e fabricação de peças, destinados à manutenção da frota
de veículos e máquinas do Município – R$ 43,00 (quarenta e três reais) por hora.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 04

38

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para fornecimento de suplementos alimentares, destinados ao
tratamento de pacientes em conformidade com o diagnóstico da Câmara Técnica,
para atendimento à ordens judiciais, Secretaria Municipal da Habitação e
Desenvolvimento Social e para manutenção dos serviços de saúde, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 192/2021 – Pregão Presencial nº 176/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 098 à 101/2021), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI – EPP
– Modulo de proteína. Lata com 400 gramas – R$ 48,95 (quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos) Lta – Prodiet Proteinpt.
2) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Suplemento enteral/oral completo nutricion. (PO) A base da proteína do leite e caseinato de
cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose. Lactose e gluten isenta de fibras. Perfil lipídico de
acordo com a AHA e ADA. Baixo teor de sódio; sabor: isento (neutro) – R$ 43,00 (quarenta e três
reais) Lta – Danone,
– Dieta proteína isol. soja (+isoflavona) M.F. Neutro nutricionalmente completa e normocalorica na
diluição padrão. Formula a base de proteína isolada da soja, riva em isoflavona, Enriquecida com
mix multi fiber, 60% fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis. Hipossodica. isenta de lactose,
sacarose e gluten. (Indicada para paciente em risco nutricional, anorexia, idoso, cardiopatas,
distúrbios neurológicos e necessidades de fibras p/ regularização do transito intestinal. Sabor:
sem sabor. Lata: 800 grs. (Nutrison Soya M.F.). – R$ 49,94 (quarenta e nove reais e noventa e
quatro centavos) Lta – Danone,
– Espessante a base de amido de milho (225grs) instantâneo, serve para espessar preparações.
Ideal para ser adicionado em preparações quentes ou frias, mistura se bem em líquidos ou pures.
Confere aos alimentos a consistência desejada: xarope, semi-liquida ou semi-solida. Indicado p/
maiores de 03 anos de idade. Lata: 225 grs. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Lta – Danone,
– Leite infantil sem lactose p/ menor de 01 ano contendo vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contem nucleotídeos e çcpufas, Ácidos
graxos polinsaturados da cadeia longa. P/ lactentes menores de 01 ano com intolerância a
lactose. (Aptamil sem lactose) lata: 400 grs. – R$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete
centavos) Lta – Danone,
– Leite inf.(base proteína isol. soja p/> 06 meses a base de proteína isolada de soja enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. isenta de sacarose, lactose e proteínas lacteas. Indicado
para lactentes a partir de 06 meses com intolerância a lactose ou em situações em que for
indicado retirar o leite de vaca da dieta. lata: 400 grs. – R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e
nove centavos) Lta – Danone,
– Dieta normocalorica proteica (liquido) 7 a 12 anos enriquecida com mix de carotenoides e com
exclusivo mix MF6 c/ 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis, baixa osmolaridade.
isenta de sacarose, lactose e gluten. Frasco: 500 ml. – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) Frs – Danone,
– Dieta hidrosilada de soro de leite (semi elementar (leite) semi-elementar e hipoalergencia, a
base de proteína extensamente hidrosilada do soro do leite. Indicado p/ lactentes e crianças que
apresentam alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, distúrbios absortivos… isento de
lactose, galactose, sacarose, frutose e gluten. Lata: 400 grs. – R$ 105,30 (cento e cinco reais e
trinta centavos) Lta – Danone,
– Leite infantil a base de aminoácidos adequada as necessidades de crianças desde o nascimento.
Alta absorção, com mínimo risco de intolerância. Ex: (alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja,
hidrosilados e a múltiplas proteínas) contem: fenilalanina. Não contem: lactose, galactose,
sacarose, frutose e gluten. Lata: 400 grs. – R$ 149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta
e nove centavos) Lta – Danone,
– Leite infantil a base aminoácidos (alergênicos) elementar e nutricionalmente completa, adicionada de carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e oligoelementos. ISenta de lactose, galactose,
sacarose, frutose e gluten. P/ crianças de 01 a 10 anos de idade. Lata: 400 grs. – R$ 178,00
(cento e setenta e oito reais) Lta – Danone,
– Suplemento alimentar (Aptamil Pepti) a base de pro a base de proteína do soro do leite lata 400
gramas. – R$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Suplemento infantil hipercalorico M. Fiber (ML) p/ crianças a partir de 01 ano de idade, fornecendo
alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix
de fibras 60% solúveis e 40% insolúveis. Indicado p/ desnutrição, pre e pós operatório, paciente
com anorexia e com baixa ingestão de fibras. Isento de lactose e gluten. Contem sacarose.
Frasco: 200 ml – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs – Danone,
– SUplemento infantil hiperc. M. Fiber (ML) chocolate p/ crianças a partir de 01 ano de idade,
fornecendo alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Rico em vitaminas e minerais, enriquecido
com mix de fibras 60% solúveis e 40% insolúveis. indicado p/ desnutrição, pre e pós operatório,
paciente com anorexia e com baixa ingestão de fibraS. Isento de lactose e gluten. Contem
sacarose. Sabor: chocolate frasco: 200 ml – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs
– Danone,
– Suplemento infantil hipercalórico (PO) sem sabor p/ prevenção de desnutrição e recuperação
do estado nutricional. Isento de lactose e gluten, sacarose. Faixa etária: a partir de um ano. Lata:
400 grs. – R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) Lta – Danone,
– suplemento enteral/oral completo nutricion. (PO) a base da proteína do leite e caseinato de
cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose. Lactose e gluten isenta de fibras. Perfil lipídico de
acordo com a AHA e ADA. Baixo teor de sódio; sabor: isento (neutro) – R$ 43,00 (quarenta e três
reais) Lta – Danone,
– Espessante a base de amido de milho (225grs) instantâneo, serve para espessar preparações.
Ideal para ser adicionado em preparações quentes ou frias, mistura se bem em líquidos ou purêS.
Confere aos alimentos a consistência desejada: xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Indicado p/
maiores de 03 anos de idade. Lata: 225 grs. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Lta – Danone,
– Suplemento alimentar (Aptamil Pepti) a base de proa base de proteína do soro do leite lata 400
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gramas. – R$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Suplemento alim. p/ reduzir episódios regurgitação indicado para redução dos episódios de
regurgitação. Reduz a exposição do esófago a conteúdo ácidos. Proporcionando mais conforto
ao lactente prevenindo a obesidade. Lata 400 grs. – R$ 20,92 (vinte reais e noventa e dois
centavos) Lta – Danone,
– Formula infantil e de segmento para lactentes hipercalorica nutricionalmente completa.
Suplementada com Lcpufas (ARA e DHA), prebioticos e nucleotideos - lata com 400 grs. – R$
118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Leite Milnutri Premium 800 gr – R$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos) Lta – Danone,
– Suplemento enteral 1.0 kcal p/ criança de 01 a 06 anos nutricionalmente completa, normocalorica e normo proteica, enriquecida com exclusivo mix de carotenoides. baixa osmolaridade.
isenta de sacarose e lactose. Não contem gluten. Apresentação: frasco de 200mL. Sabor:
baunilha – R$ 17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos) Frs – Danone,
– Dieta para situação metabólica (diabetes) 1.0 especial para nutrição enteral ou oral, destinada
a pacientes com diabetes ou intolerância a glicose, normocalorica (1.0kcal/ml), hiperlipidica (46%
normoproteica (15%) e hipoglicidica (39%), a base de proteína de origem animal, isento de
sacarose, lactose e gluten, com 16g de fibras por litro de dieta (70% solúveis e 30% insolúveis)
e enriquecido com carnitina e taurina). Dieta com alta concentração de mufas - 72% das
gorduras totais e uma mistura de carboidratos e fibras que proporcionam absorção lenta, auxiliando
no controle da resposta glicêmica. 1.0 indicado para diabetes tipo 1 e 2, diabetes gestacional,
síndrome metabólica, intolerância a glicose. – R$ 26,00 (vinte e seis reais) Frs – Danone.
3) Contratada: Minas Sul Produtos de Dietas Ltda. ME
– Dieta liquida c/ fibras >ou= 2g/100ml (1,5 kcal/ml) sem sacarose. Nutricionalmente completa, p/
alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas e
proteicas ou com limitada tolerância a volume. Isenta de gluten. Apresentação: 01 litro – R$ 23,29
(vinte e três reais e vinte e nove centavos) Lt – Fresenius,
– Suplemento alimentar anti regurgitação p/ lactente com composição especifica para condição
de refluxo gastroesofágico. Alimentação de lactente desde o nascimento ate os 12 meses c/
regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico. Lata c/ 400grs. – R$ 12,89 (doze reais e oitenta e
nove centavos) Lta – Nestle,
– Dieta liquida c/ fibras (1,0 kcal/ml) normocalórica, com adequado teor proteico, de baixa
osmolaridade. Contem proteínas animais e vegetais e enriquecido com mix de carotenoides.
Mistura de lipídeos, fornecendo os ácidos graxos w3 - DHA e EPA. Hipospádico, isenta de
lactose e sacarose. Não contem gluten. Apresentação: tetra pak 1000ml (Nutrison Multi Fiber 1.0)
– R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) Lts – Fresenius,
– Dieta liquida c/ fibras >ou= 2g/100ml (1,5 kcal/ml) sem sacarose. Nutricionalmente completa, p/
alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas e
proteicas ou com limitada tolerância a volume. Isenta de gluten. Apresentação: 01 litro – R$ 23,29
(vinte e três reais e vinte e nove centavos) Lts – Fresenius,
– Dieta enteral hipercalorica, hiperproteica, sem fibras 1.5 – R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte
e cinco centavos) Frs – Fresenius.
4) Contratada: Vida! Nutrição, Saúde e Bem Estar – Gustavo Veiga Ltda.
– Suplemento alimentar (Modulen) especializada para para pacientes com doença de crohn lata
c/ 400 gramas. – R$ 300,00 (trezentos reais) Lta – Nestle.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao
que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para o fornecimento de tintas imobiliárias e materiais afins, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 006/2022 – Pregão Presencial nº 006/2022 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs. 005 à 010/2022), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Keila Junia Jacinto Silva – ME
– Protetor piso 2 em 1 personal. C/ fita 25 X 1 m – bobina c/ 25 mts. – R$ 202,00 (duzentos e dois
reais) Bob – Salvabras,
– Trincha 1’’ – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Un – Roma,
– Trincha 3’’ – R$ 5,74 (cinco reais e setenta e quatro centavos) Un – Roma,
– Trincha de 2’’ – R$ 3,11 (três reais e onze centavos) Un – Roma.
2) Contratada: Gabriela Materiais para Construção Ltda.
– Aguarrás em lata de 900 ml – R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Lta – Itacril,
– Cabo p/ rolo lã 23 cm s/ gaiola 330/23 SR – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un –
Condor,
– Massa corrida a base de PVA branca 18 litros – R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Lta – Itacril,
– Rolo p/ pintura anti marcas 23 cm – R$ 12,00 (doze reais) Un – Compel,
– Thinner lata c/ 900 ml – R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) Lta – Itacril,
– Tinta esmalte sint. brilhante laranja imperial 3.600 ml. Linha standard – R$ 75,00 (setenta e cinco
reais) Gal – Lukscolor.
3) Contratada: Compre Bem Distribuidora EIRELI EPP
– Bandeja p/ pintura med. 17 X 22 cm – R$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos) Un – Compel,
– Cabo p/ rolo 1305 X 23 – R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) Un – Compel,
– Cabo para rolo de lã – 23 cm (400/23SR) – R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos)
Un – Compel,
– Desempenadeira aço lisa 25 X 12 cm – cabo plástico – R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) Un – Compel,
– Espátula em aço carbono 10 cm – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un – Compel,
– Extensor / prolongador p/ rolo de pintura 3000 mm – R$ 35,80 (trinta e cinco reais e oitenta
centavos) Un – Compel,
– Fita crepe sanfona (48 mm X 50 mm) uso geral. – R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos)
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Un – Adelbras,
– Lixa d’agua G-400 (211 Q) – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) Fls – Tatu,
– Rolo de espuma resistente a solventes 05 cm – R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) Un –
Compel,
– Rolo de espuma resistente a solventes 09 cm – R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco
centavos) Un – Compel,
– Rolo de lã de carneiro 23 cm c/ cabo - SR 23225 – R$ 15,85 (quinze reais e oitenta e cinco
centavos) Un – Compel,
– Rolo p/ pintura de espuma 5 cm – R$ 3,05 (três reais e cinco centavos) Un – Compel,
– Tinta latex PVA GDB RM012 gelo A2 16 L – R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) Lta –
Maza,
– Trincha 4’’ – R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Compel.
4) Contratada: Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI
– Balde p/ pintura 10 L – R$ 8,48 (oito reais e quarenta e oito centavos) Un – GTX,
– Escova de aço manual c/ cabo 3 fileiras – R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos) Un
– Sparta,
– Espátula plástica celuloide 13 cm – R$ 1,89 (um real e oitenta e nove centavos) Un – Plastin,
– Lixa de madeira n° 100 – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) Un – Tatu,
– Lixa ferro G 220 (K246) – R$ 2,00 (dois reais) Un – Tatu,
– Lixa de ferro n° 100 – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Fls – Tatu,
– Lixa de ferro n° 80 – R$ 2,33 (dois reais e trinta e três centavos) Fls – Tatu,
– Lixa madeira 220 – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Un – Tatu,
– Lixa Massa Madeira G – 150 A257 – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Un – Tatu,
– lixa p/ massa nr 120 – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Un – Tatu,
– Lixa p/ massa nr. 80 – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) Un – Tatu,
– Suporte manual p/ lixa – med. 230 X 80 mm – R$ 32,20 (trinta e dois reais e vinte centavos) Un
– Lixaflex,
– Suporte p/ lixa c/ conector s/ cabo - em EVA - Med: 210 X 105 X 50 mm – R$ 36,90 (trinta e seis
reais e noventa centavos) Un – Lixamais,
– Trincha de 2 1/2’’ – R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos) Un – Roma.
5) Contratada: Castro Arantes Química Industrial Ltda.
– Fundo anticorrosivo lta 3600 – R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) Lta – Super Max,
– Massa corrida a base de PVA branco 3600 ml – R$ 19,00 (dezenove reais) Lta – Super Max,
– Selador a base de PVA 18 lts – R$ 70,00 (setenta reais) Lta – Super Max,
– Tinta acrílica cor branco neve 18 lts – R$ 97,00 (noventa e sete reais) Lta – Blinda Cor,
– Tinta latex acrílico branco 18 litros – R$ 97,00 (noventa e sete reais) Lta – Blinda Cor,
– Tinta latex na cor branco neve PVA - lta 18lt fosco aveludado, certificado ABNT (rendimento
200 a 250mts) – R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) Lta – Super
Max,
– Tinta latex pva verde colegial 18 l – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Lta – Blinda Cor,
– Tinta p/ piso cimentado na cor preta - lta 18 lt – R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) Lta
– Super Max,
– Verniz brilhante transparente 3600 ml – R$ 63,00 (sessenta e três reais) Gal – Super Max,
– Verniz marítimo fosco 3,6 l – R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) Lta – Super Max,
– Verniz mogno – lta 3600 lts – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Lta – Super Max.
6) Contratada: Supreme Comercial EIRELI EPP
– Tinta acrílica na cor azul franca lta c/18 lts linha standart – R$ 172,00 (cento e setenta e dois
reais) Lta – Suprema Cor,
– Tinta esmalte a base água cor branca 3600ml linha premium – R$ 82,00 (oitenta e dois reais) Lta
– Suprema Cor,
– Tinta esmalte base água cor amarelo ouro 3600ml linha premium – R$ 83,00 (oitenta e três reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta esmalte base água cor azul del rey 3600 ml linha premium – R$ 83,00 (oitenta e três reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta esmalte base água cor verde nilo 3600ml linha premium – R$ 82,00 (oitenta e dois reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta esmalte brilhante na cor azul franca lta 3600 ml – R$ 72,50 (setenta e dois reais e
cinquenta centavos) Lta – Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintético na cor vermelha – lta 3600ml – R$ 77,00 (setenta e sete reais) Lta –
Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintético na cor verde folha lta 3600 ml – R$ 72,00 (setenta e dois reais) Lta –
Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintético branco neve – c/ 3600ml – linha standard – R$ 72,00 (setenta e dois
reais) Gal – Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintét. brilhante branco neve – c/ 3600ml standard – R$ 72,00 (setenta e dois
reais) Gal – Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintético cor azul franca c/ 3600ml. Linha standard – R$ 72,00 (setenta e dois
reais) Gal – Suprema Cor,
– Tinta esmalte sintético na cor amarela lta 3600 ml – R$ 72,00 (setenta e dois reais) Lta –
Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado. Linha premium 18lts amarelo – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco
reais) Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado. Linha premium 18lts vermelho – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco
reais) Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado linha premium 18lts azul – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado linha premium 18lts cinza – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado linha premium 18lts preto – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado linha premium 18lts verde – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado na cor branca - 18lts – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) Lta
– Suprema Cor,
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– Tinta p/ piso cimentado na cor cinza - 18lts – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) Lta
– Suprema Cor,
– Tinta p/ piso cimentado na cor concreto - 18 lt – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) Lta
– Suprema Cor,
– Tinta p/ piso, cor cinza escuro lata c/ 18 litros – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) Lta
– Suprema Cor,
– Tinta para piso cimentado na cor amarela - lta 18 – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta para piso cimentado na cor azul - lta 18 lt – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor,
– Tinta para piso cimentado na cor verde - lta 18 lt – R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Lta – Suprema Cor.
Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração, interina

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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: 15/07/2022 a 23/07/2022
Nome
AIT
Placa
Infração
Data
Alexandre Raimundo Drummond
AG05940525 OQS-5A12 763-32 19/07/2022
Ana Luiza Monteiro Castanheira
AG05940103 CLV-6010 554-14 04/07/2022
Andre Luis Felicio Liberali
AG05940447 FWZ-0I75 763-31 19/07/2022
Antonio Carlos Ribeiro
AG05940057 RFM-2E45 736-62 14/07/2022
Bruno Mayrink Leal
AG05940476 NZR-5B41 763-32 21/07/2022
C R Med-service Khouri Ltda
AG05940464 QUV-8059 545-21 18/07/2022
Caroline Goncalves Da Silva
AG05938978 DZA-8A73 762-51 06/07/2022
Cintia Coura De Castro S Borges
AG05939758 KEI-2J55
763-32 16/07/2022
Clenira Flaviana Ribeiro Da Silv
AG05940014 OQT-0J44 554-14 20/06/2022
Daniel Deusdete Dos Santos
AG03640435 DJL-4J16 548-70 16/07/2022
Diogo Carvalho De Castro
AB04685259 HKX-6J48 581-94 19/07/2022
Douglas Francisco Elias Da Silva
AG05938959 PVB-4674 763-32 18/07/2022
Elilton Santos
AG05940017 EEH-0538 762-51 01/07/2022
Elisabete Aparecida Alves Fantini
AG05938975 FFB-0132 554-14 20/06/2022
Elton Moises Da Silva
AG05940153 DVH-9H48 762-51 07/07/2022
Flavio Ribeiro Coutinho
AG05939872 FUW-0232 736-62 05/07/2022
Francisco Carlos Correa
AG05938936 HAG-9713 763-32 22/06/2022
George A M Braga De C Campos
AG05940080 CPZ-1683 736-62 06/07/2022
Gustavo Nunes De Farias
AB04685258 HNH-3D86 581-94 19/07/2022
Helio Lino Junior
AG05940319 GCX-8500 554-14 18/07/2022
Ingridy Rafaeli Bastos
AG05940317 PYJ-0966 554-14 18/07/2022
Juliano Freu Ferreira
AG05940521 RTJ-4C04 763-31 19/07/2022
Jussara De Souza Lemos Moraes
AG05939936 RMF-8F78 763-31 01/07/2022
Kamila Duarte Martins
AG05940503 OWT-6230 763-32 19/07/2022
Karine De Brito Figueiredo
AG05940313 HMD-6665 763-31 15/07/2022
Katiany Moreira Cardoso
AG03640729 HHA-0999 547-90 08/06/2022
Localiza Rent A Car S.a.
AG05940386 QXV-8F27 763-31 18/07/2022
Localiza Rent A Car S.a.
AG05940450 RMW-3C67 763-31 19/07/2022
Lucas Aparecido De Toledo
AG03647706 RTC-2G50 605-02 03/07/2022
Lucas Marques Cincoetti
AG05940522 QQI-1417 763-32 19/07/2022
Oscar Gabriel
AG05940059 OPU-1131 736-62 14/07/2022
Paula Bianca Correa Marques
AG05940461 RNZ-4D58 763-32 16/07/2022
Rafael Lopes Siqueira
AG05940318 HLM-5B26 554-14 18/07/2022
Roberto Urias Braga
AG05939760 HMT-2H48 519-30 16/07/2022
Rodrigo Murad Do Prado
AG05940429 FCK-1303 763-31 14/07/2022
Selma Nery
AG05940068 QMR-1610 554-14 05/07/2022
Vanda Aparecida Mariano Silva
AG03640732 GZQ-8A49 545-21 13/06/2022
Vera Lucia Pedreira
AG05940018 EDE-4220 763-31 01/07/2022
Zirlene Aparecida De Souza
AG05940431 RFF-0G66 763-31 15/07/2022

Hora
17:47
08:28
09:08
17:44
10:07
10:38
09:28
09:30
10:00
19:14
20:09
14:28
08:11
10:44
11:59
14:50
08:18
12:26
20:06
10:48
09:11
17:08
11:12
10:57
12:01
13:29
17:35
11:33
03:02
17:10
18:07
11:54
10:30
10:40
12:34
10:46
12:56
08:35
17:00

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 Resolu-
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ção 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: 14/07/2022 a 25/07/2022
NOME
AIT
PLACA Infração Data
Valor
Adilson Marciano Rosa
AG05938916 ERE-8677 736-62 12/05/2022 130,16
Adilson Paiva De Carvalho
AG05938374 HLQ-3323 554-12 30/04/2022 195,23
Carlos Jose Do Nascimento
AG05938601 PUF-7560 556-80 19/04/2022 195,23
Carlos Roberto De Oliveira Alves
AG05938082 FUH-5028 556-80 15/03/2022 195,23
Cintia De Fatima Valin
AG05938343 QPA-9438 763-32 01/04/2022 293,47
Cristiano Raimundo Soares
AG05938050 DVO-3258 556-80 14/03/2022 195,23
Cristino Virgilio De Macedo
AG05938827 BYZ-9I28 546-00 11/05/2022 130,16
Cynthia Flores Corsetti
AG05938606 DPM-7G27 763-32 20/04/2022 293,47
Dilmara Oliveira P Claudino
AG05936858 PZG-8134 556-80 05/04/2022 195,23
Fabricio Figueiredo Mendes
AG05938092 PUZ-0169 554-14 16/03/2022 195,23
Felipe Flausino De Oliveira
AG05938537 FYX-1F35 763-31 02/05/2022 293,47
Fernando Cesar Da Silva
AG05938824 QNN-2B35 546-00 10/05/2022 130,16
Genner Maiolini
AG05938025 GDE-0765 763-32 13/04/2022 293,47
Gustavo Borges Pimenta
AG05938128 QOL-3926 763-32 05/05/2022 293,47
Iracelia Arantes
AG05938032 RMO-0H37 763-31 03/05/2022 293,47
Ivan Justino Martins De Almeida
AG05938038 HBM-9G02 556-80 07/05/2022 195,23
Jairo Capucci Junior
AG05938577 ENK-0094 554-14 27/04/2022 195,23
Jeanderson Carvalho Macedo
AG05939663 HGY-5B81 545-26 30/05/2022 195,23
Joao Mendes Ferreira
AG05936710 HFJ-9615 763-31 06/03/2022 293,47
Joao Raimundo Pereira
AG05938597 QXF-2529 556-80 30/04/2022 195,23
Jose Cardoso Silva
AG05937882 RFS-1I05 762-52 08/03/2022 293,47
Katiene Ferreira Olimpio
AG05938697 HMT-3885 604-12 24/05/2022 195,23
Laurindo Caselato Silva
AG05938752 HNZ-1498 763-31 07/05/2022 293,47
Leoneto Santos De Souza
AG05938532 FCB-4940 736-62 25/04/2022 130,16
Lm Transportes I.s E Comercio S.a AG05938861 RGB-5D66 736-62 06/05/2022 130,16
Lucas Vazi Sepini
AG05938454 RMD-4J79 605-01 03/05/2022 293,47
Luciana Martins Pereira
AG05938875 QUV-2777 556-80 10/05/2022 195,23
Luciano Dos Santos
AG05938754 EXT-2327 556-80 09/05/2022 195,23
Maira Vieira Cadorini Filipini
AG05938409 GYQ-3D66 556-80 11/04/2022 195,23
Marcelo Marques Viana
AG05937872 EZO-9D40 556-80 15/03/2022 195,23
Matheus Cardoso Catarino Montes AG05938741 GPP-3025 736-62 03/05/2022 130,16
Pedro Vita Andrade
AG05938638 QQT-7927 736-62 28/04/2022 130,16
Printec Tecnologia Da Impressao
AG05937690 PWR-8966 763-32 09/05/2022 293,47
San Marco Automoveis Ltda
AG05938823 QUR-0884 763-32 09/05/2022 293,47
Sandra Regina Dos Santos Seriani AG05938727 HFI-1799 556-80 03/05/2022 195,23
Semiramis Barcos Dos Santos
AG05937605 FEL-4388 556-80 08/03/2022 195,23
Wagner Victor Da Silva
AG05938991 QQP-8881 554-14 12/05/2022 195,23
Weslei Pereira Tavares
AG05938040 EAN-4136 763-32 09/05/2022 293,47
Wilvagton De Souza Silva
AG05938792 QUG-2924 763-31 10/05/2022 293,47
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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: 25/07/2022 a 01/08/2022
Nome
AIT
Placa
Infração Data
Hora
Adilson Jose Benvinda
AG05940048 GXT-6E71 556-80 10/07/2022 18:11
Adriana Do Carmo Toledo Matias
AG05940157 RML-2J67 762-51 08/07/2022 11:29
Andre Luiz Do Lago Moras
AG05940489 QQI-4A85 545-21 26/07/2022 18:20
Atovani Quintiliano De Souza
AG05940307 GXU-5C96 554-14 13/07/2022 10:17
Carlos Otavio De Oliveira
AG05940350 RGA-9B35 545-26 26/07/2022 14:47
Cintia Estefania Comunian
AG05940684 HFJ-7401
762-51 28/07/2022 15:38
Cleiton Cotegipe De Oliveira
AG05940504 HIB-5250
763-31 19/07/2022 12:29
Daniel Dos Santos
AG05940342 OLS-2555 736-62 08/07/2022 11:39
Delter Nogueira De Aquino
AG05940063 GUY-7498 763-31 29/06/2022 17:40
Donizetti Rafael Teixeira Junior
AG05940682 EIS-0071
763-31 27/07/2022 17:35
Edson Carlos Gomes
AG05940362 JXR-9773 556-80 09/07/2022 11:30
Elidiane Pereira Dos Santos
AG05940486 HMT-3C46 736-62 26/07/2022 14:20
Emtel Locadora Ltda
AG03640674 RNQ-9D09 556-80 23/07/2022 11:11
Emtel Locadora Ltda
AG03640680 RNQ-9D09 605-01 23/07/2022 11:13
Erik Nivaldo Schuelter
AG05940284 QPX-3623 736-62 26/07/2022 11:26
Felipe Ribeiro Damasceno
AG03640870 QUB-3B32 545-21 27/07/2022 18:02

Gilberto Costalonga
Joao Ricardo Stolle Dessimoni
Jose Francisco Neto
Localiza Fleet S A
Localiza Fleet S A
Localiza Rent A Car S.a.
Localiza Rent A Car S.a.
Lucas Andrade Da Silva
Lucas Dias Mello
Marcio Ricardo Bek
Marivalter Francisco Alves
Mauro Teixeira Domingues
Naiara Batista
Patricia Henrique Mota Vieira
Rafael Lima Reis Teixeira
Roberta Ferreira Da Silva Gomes
Sebastiao Azarias
Silvana Aparecida Cabral Stefani
Tiago Aguiar Elisei
Ufv Canarinho Geracao De Energia
Wagner Alves Quintanilha
Xodo Alimentos Ltda

AG05940584
AG05940265
AG05940238
AG05940485
AG05940514
AG05938960
AG03640675
AG05940398
AG05940469
AG05940434
AG05940218
AG05940582
AG05940605
AG05940065
AG03640763
AG05940306
AG05940366
AG05940050
AG05940340
AG05939886
AG05940208
AG05940631

HCF-6395
PWD-7A42
HES-3966
RFK-1B14
RML-2G18
RUD-1G29
RTV-4G36
FNR-9J08
QOA-9752
HGZ-6365
HHR-1710
QNA-6933
QQD-8A37
PWP-3A06
RUB-1G60
HDA-0005
PXH-3A41
HHU-3I30
QQK-8F22
PCR-1E08
OQS-3919
RFP-3H81

546-00
554-14
545-26
554-14
554-14
736-62
556-80
736-62
763-32
554-14
763-31
554-12
763-32
763-31
541-00
556-80
762-51
554-14
556-80
763-31
554-14
763-31

24/07/2022
26/07/2022
08/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
28/07/2022
23/07/2022
25/07/2022
19/07/2022
22/07/2022
15/07/2022
22/07/2022
26/07/2022
29/06/2022
27/07/2022
13/07/2022
11/07/2022
11/07/2022
09/07/2022
24/06/2022
12/07/2022
28/07/2022

17:00
11:07
10:24
09:52
10:20
09:39
11:10
14:34
08:45
09:16
10:23
11:11
11:51
18:12
14:40
09:23
11:09
11:01
10:57
17:29
10:52
09:30

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: 25/07/2022 a 01/08/2022
NOME
AIT
PLACA Infração Data
Valor
Adriana Cristina Pereira Silva
AG05938865 HAM-7299 554-11 06/05/2022 195,23
Agnaldo Nogueira Da Silva
AG05939028 OQL-1155 556-80 14/05/2022 195,23
Alceu Deccini
AG05937987 FUW-9000 556-80 16/03/2022 195,23
Alexandre Camargo Telpis
AG05939038 FEK-6F69 763-32 16/05/2022 293,47
Arnaldo Sanches Tavares
AG05939188 PWU-6513 736-62 19/05/2022 130,16
Caroline Chagas Borato
AG05938767 ORA-1G88 554-14 05/05/2022 195,23
Cristiane Mendes Goncalves
AG05939223 PTE-0G28 763-32 19/05/2022 293,47
Deyvid Lourenco Brito
AG05938337 HME-3948 762-51 19/04/2022 293,47
Diogo Carvalho De Castro
AG05939029 HKX-6J48 768-41 14/05/2022 130,16
Ederson Da Silva Olimpio
AG05938920 CUB-0426 736-62 13/05/2022 130,16
Eloy Goncalves De Souza Junior
AG05938877 QNS-9871 554-11 11/05/2022 195,23
Fabiane Silva Rosario
AG03647942 QNT-9766 704-81 26/03/2022 293,47
Fabio Junior De Oliveira
AG05939052 PYY-7700 763-31 18/05/2022 293,47
Giza Magalhaes Gaudereto
AG05938333 QUQ-8186 554-14 19/04/2022 195,23
Gleison Nueno De Souza
AG03640424 BUF-6739 723-40 16/04/2022 130,16
Gleison Nueno De Souza
AG03640423 BUF-6739 685-80 16/04/2022 130,16
Jonathas Macedo Da Cruz
AG05939127 KOA-9375 763-31 17/05/2022 293,47
Jose Agnaldo Marta Salvador
AG05938997 DKR-0D44 556-80 16/05/2022 195,23
Katiany Moreira Cardoso
AG05938373 HHA-0999 554-14 22/04/2022 195,23
Luciana Santos De Oliveira Luiz
AG05938505 PZV-1916 736-62 11/04/2022 130,16
Maria Dos Santos Oliveira Lara
AG05939266 PVA-2297 763-31 19/05/2022 293,47
Maria Isabel De Souza Nicolau
AG05938837 QPT-0497 554-14 16/05/2022 195,23
Marlene Cristine Faria Neves
AG05938913 OQL-9663 554-14 12/05/2022 195,23
Paulo Augusto Mendes Travassos
AG05939100 EAX-3799 554-14 17/05/2022 195,23
Pedra Azul Turismo Ltda Epp
AG05938996 ODJ-5178 762-51 16/05/2022 293,47
San Marco Automoveis Ltda
AG05939122 QUR-0881 763-32 17/05/2022 293,47
Sergio Victor Mendes Dias
AG05939080 FBQ-0045 763-31 17/05/2022 293,47
Solange Aparecida Felicio
AG05938478 OWR-9699 605-02 10/05/2022 293,47
Teresinha Daniela De Melo Silva
AG05938874 OPE-1229 763-32 09/05/2022 293,47
Thais Lima Pereira
AG05938993 HNV-6875 763-31 13/05/2022 293,47
Thais Porto Lima
AG05938613 QPP-5737 545-26 22/04/2022 195,23
Thomaz Magnun Dos Santos Rocha AG05938811 GYG-7422 763-32 13/05/2022 293,47
Vanda De Fatima Rosa Ribeiro
AG05938892 PUA-5555 736-62 10/05/2022 130,16
Vanessa Aparecida Gabriel
AG05938893 GYC-8557 556-80 10/05/2022 195,23
William De Oliveira Lima
AG05939097 RTY-1C75 736-62 14/05/2022 130,16
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha COMUNICA ao(s) contribuinte(s) abaixo
relacionado(s) que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta, Processo Tributário.
Contribuinte: L3 COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI
Processo: 9292/2022
Nos termos da Legislação vigente é de 20 (vinte) dias o prazo para contestação ou recolhimento
do tributo.
Varginha-MG 02/08/2022
WADSON SILVA CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha NOTIFICA o contribuinte abaixo relacionado
de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta Secretaria Processo
Administrativo Tributário.
CONTRIBUINTE:
PROCESSO:
CPF:
HIGOR GRALHA COSTA GUIMARÃES
10.931/2022
124.589.217-79
O prazo para apresentação de recurso/impugnação é de 20 (vinte) dias a partir da publicação deste.
Varginha-MG, 04 de agosto de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 050/2022
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 050/2022 para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
Técnico em Laboratório, nos termos do Processo nº 8.343/2022.
Considerando que não houve manifestação de candidatos aprovados no Concurso Público –
Edital 002/2018, passa-se à convocação dos candidatos classificados no Edital 119/2021, ainda
não contratados.
Fica imediatamente convocada para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 08.08.2022 para início dos procedimentos de contratação a candidata GRAZIELE CARDOSO
MANSO.
Nos termos do Edital 050/2022, item 5.3, se ocorrer desistência da candidata acima convocada,
será convocado o candidato que estiver melhor posicionado na lista de inscritos abaixo e que
conste como excedente nesta chamada.
Classificados ainda não contratados – Edital 119/2021
Classif. E-mail enviado / horário Candidato (a)
5º
02.08.22 – 12:59
Graziele Cardoso Manso
7º
02.08.22 – 10:44
Elaine Aparecida Gonçalves Pedreira
8º
02.08.22 – 09:04
Raoni Soares da Cunha Araújo Ramos
9º
02.08.22 – 15:47
Sarah Candido Maciel

DE

Situação
CONVOCADA
Excedente
Excedente
Excedente

Varginha, 3 de agosto de 2022
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 052/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, torna público e Edital e estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no
cargo abaixo descrito, conforme especificações contidas neste Edital:
1 - DAS VAGAS
1º Critério de Prioridade
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/ Pediatra - E-24
Vaga : 03
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior Completo Medicina; e
b) Possuir título de especialista em Pediatria (Habilitação / residência em Pediatria – RQE Registro
de Qualificação de Especialidade) e;
c) Registro da Especialidade (Pediatria) no respectivo Conselho Regional de Classe (CRM)
vigente e com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício das atividades.
Vencimento: R$ 4.356,67
2º Critério de Prioridade (*)
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Clínico Geral - E-24
Vagas: *
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Clínico Geral.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
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d) Declaração que esteja regularmente matriculado no Programa de Residência Médica – PRM,
com no mínimo 400 (quatrocentas) horas pediátricas conclusas.
Vencimento : R$ 4.356,67
* As vagas serão ofertadas observando o grupo de prioridade. Não havendo candidatos em
número suficiente para provimento das vagas dentro do 1º critério de prioridade, a convocação
passa automaticamente a ser feita dentre os classificados no 2º critério de prioridade.
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.831,83 nos
termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado antes caso ocorra diminuição de demanda ou provimento do cargo por concurso.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender demanda da Pediatria, com a
devida autorização do senhor Prefeito, nos termos do Processo Administrativo no 717/2022.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 08 e 09.08.2022
Horário: das 7h30 do dia 08.08.2022 às 16h00 do dia 09.08.2022
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 052/2022 – TNS/ES/Médico – Área de atuação: Pediatria ”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade que comprove a habilitação para exercício
do cargo (frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Declaração que esteja regularmente matriculado no Programa de Residência Médica – PRM,
com no mínimo 400 (quatrocentas) horas pediátricas conclusas.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
g) Comprovante de endereço.
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 09.08.2022.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos, Cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato de maior idade.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente e com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
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• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT – Serviço
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei Municipal
2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
II – Provimento do cargo por concurso
III - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
V – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso III não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I e II , será dispensado o contratado posicionado no último
lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários
no quadro de pessoal.
9.5. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado pela Unidade de
Pronto Atendimento.
10 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 11.08.2022, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo – “Inscrição Edital 052/2022 – TNS/ES/Médico – Área de
atuação: Pediatria”.”
13 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
14.2 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais
de convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não
atenda à uma das formas estabelecidas de convocação.
14.3 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos nos itens 4 e 5.4.
14.4 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 13,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato, nos termos e
condições estabelecidos pela Unidade de Pronto Atendimento. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.

15 – CRONOGRAMA
Data: 08 e 09.08.2022
Horário: 07h30 do dia 08.08.2022 até as 16h00 do dia 09.08.2022
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 10.08.2022
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 11.08.2022
Horário: 08h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 12.08.2022
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 04 de agosto de 2022.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato sensu/
especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado
a dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu sensumestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado a
dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado a dois cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato,
e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com
carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2016. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático
e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2016. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários,
congressos, simpósios, monitorias e eventos similares.
• Não serão pontuados qualquer tipo de estágio realizado pelo candidato.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Não serão considerados títulos de cursos / aperfeiçoamento realizados antes da obtenção do
título de Bacharel em Medicina.
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para curso Advanced Cardiac Life Support – ACLS –
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia/ Advanced Trauma Life Support / ATLS Suporte de
Vida Avançado ao Trauma/ Pediatric Advanced Life Support/Suporte Avançado de Vida em
Pediatria – PALS/ realizados pelo candidato com carga horária mínima a partir de 10h. Neste item
serão pontuados apenas cursos cuja validade esteja vigente, sendo a pontuação limitada à um
título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para constatação da vigência.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
Pronto Atendimento ou Instituição Hospitalar, comprovada através de declaração formal de
hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro
em carteira de trabalho. A pontuação será limitada a 6 (seis) pontos e somente serão pontuados
períodos devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
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apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 052/2022
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 052/2022: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 4 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAIS 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 ADEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA , para que no prazo de
5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante
do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de
Infração: Rua Wilson Siqueira Santos , n° 85 A - Bairro: Padre Vítor.
Auto de Infração n° 190/2022.
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 4876/
2008, notificar Preliminarmente ÂNGELA TANVAKAS e HELENA R TANVAKAS , para que no
prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção
constante do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste
Auto de Infração: Rua Maria Antonieta , n° 503 - Bairro: Bom Pastor.
Auto de Infração n° 231/2022.
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 CARLOS HENRIQUE MARTINS, 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 Alzira Benedita de Oliveira, nº 00 - Bairro:
Vila Registanea – Qd – J – Lote 09).
Auto de infração nº 2935/2022.
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 4876/
2008, notificar CLEUSA MARIA VÍTOR, 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 Oscarina Roquim D’ Ávila, à esquerda
do n° 85 - Bairro: San Marino).
Notificação 795 / 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 4876/
2008, notificar Preliminarmente DORALICE PEREIRA TRISTÃO , para que no prazo de 5 (cinco)
dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local
retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração:
Rua José Andrade Nogueira, n° 15 A - Bairro: Imaculada.
Auto de Infração n° 154/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: ELISIANE MIRANDA DA SILVA
Processo : 10249/2022
Endereço do Lote: Rua Poeta José Neuton Alves, à esquerda do nº 75- Bouganville
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 4876/
2008, notificar Preliminarmente GENTIL BORGES DE MESQUITA JÚNIOR , para que no prazo de
5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto
de Infração: Rua Lais Zaiden Silva , n° 245 - Bairro: Alto da Figueira.
Auto de Infração n° 223/2022.
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 4876/
2008, notificar LUCÍLIO MAGNO DOS SANTOS, 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 Rio Mississipi, n° 165 - Bairro:
Imaculada Conceição).
Notificação 859 / 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 4876/
2008, notificar Preliminarmente MARIA APARECIDA ANASTÁCIO - ESPÓLIO, para que no
prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção
constante do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste
Auto de Infração: Alameda Capitão Bernardino , n° 127 – Nossa Senhora de Lourdes.
Auto de Infração n° 205/2022.
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 4876/
2008, notificar MATUSALÉM SILVA, 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 Thomaz Silva, n° 15 - Bairro: Jardim
Petrópolis).
Notificação 816 / 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 4876/
2008, notificar MAURI ROBERTO DE ARAÚJO, 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: (Avenida Pasteur, n° 193 - Bairro:
Jardim Canaã).
Notificação 864 / 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
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José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 4876/
2008, notificar ROBERTO COSTA, 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 Edith Pereira, n° 675 - Bairro: Vila Floresta).
Notificação 861 / 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: Z & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Processo : 8474/2022
Endereço do Lote: Rua José Batista Pinto, à direita do nº 550- Eldorado
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 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 Autuação: (Rua Antônio Murad
Sobrinho, n° 295 – Bairro: Eldorado - Quadra: H , Lote: 204). ]
Auto de Infração nº 2630/2022.
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 PATRICK SILVA RIBEIRO, 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 Autuação: (Rua Nelo Felicioni, n° 195 – Bairro: Sagrado Coração
- Quadra: R, Lote: 10).
Auto de Infração nº 2772/2022.

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: NATALINO CUSTODIO
Processo : 7596/2022
Endereço do Lote: RUA MAURÍCIO JOSÉ SOUZA, Nº 181 QUADRA: LOTE:
BAIRRO:
CORCETTI
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de Agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: OSVALDO PASSATUTO
Processo : 7724/2022
Endereço do Lote: RUA PADRE LUPÉRCIO PEREIRA SIMÕES, Nº 85 QUADRA: N LOTE: 06
BAIRRO: CATANDUVAS
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de Agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: Z & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Processo : 8464/2022
Endereço do Lote: RUA JOSÉ BATISTA PINTO, Nº 410 QUADRA: O LOTE: 444 BAIRRO:
ELDORADO
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de Agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: ANTÔNIO CARLOS PARREIRA
Processo : 8745/2022
Endereço do Lote: RUA VICENTE CLAUDIANO, Nº 115 QUADRA: LOTE:
BAIRRO: VALE
DAS PALMEIRAS
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de Agosto de 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 4876/
2008, notificar Preliminarmente GERALDO ALVES DE LIMA, para que no prazo de 5 (cinco) dias
contados a partir desta publicação, providencie a capina, limpeza e manutenção constante do
local retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento deste Auto
de Infração: Rua Jaime Venturato, nº 35 Bairro: Pinheiros.
Auto de Infração n° 220/2022.
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 4876/
2008, notificar Preliminarmente MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVEIRA, para que no
prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a tampa adequada para
a caixa d’ água sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: Rua Professor
José Otaviano Pereira, nº 50 Bairro: Sagrado Coração.
Auto de Infração n° 234/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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Contribuinte: NELSON RENATO CAMPOS LIMA
Processo : 10248/2022
Endereço do Lote: Rua José Ribeiro de Almeida, à direita do nº 11- Bouganville
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de agosto de 2022.

DE

José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: EDGARD GOMES SILVA
Processo : 8789/2022
Endereço do Lote: RUA ZILDA VICTORIA TAVARES, Nº 250 QUADRA: 24 LOTE: 04 BAIRRO:
SAN MARINO
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 03 de Agosto de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 4876/
2008, notificar Preliminarmente GERALDO MAGELA FERRONI, para que no prazo de 7 (SETE)
dias contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção
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constante do local, retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento desta Notificação: (Av. Manoel Vida, nº 1245 - Bairro: Imaculada Conceição)
Notificação n° 0765/2022.
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 4876/
2008, notificar Preliminarmente GERALDO MAGELA FERRONI, para que no prazo de 7 (SETE)
dias contados a partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção
constante do local, retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento desta Notificação: (Av. Manoel Vida, nº 1245 - Bairro: Imaculada Conceição)
Notificação n° 0765/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.º 39/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para o preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º 10/
2022, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Quantidade
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
02
2. Prazo do Contrato
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso público ou preenchimento por
servidor efetivo; fusão e/ou fechamento de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 10/2022.
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
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (04h) - Vespertino
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (06h) – Zona Rural

DE

Remuneração
R$ 3.189,25
R$ 4.870,86

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 – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – 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;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, 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 VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, 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 a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local, data e horário 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
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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 TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 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. As convocações para apresentação do cargo de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
estão sendo feitas em número acima do que será efetivamente contratado, como margem de
segurança, caso algum candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra
algum requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. 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;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo:
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico: Curso Superior em Pedagogia com habilitação em
Supervisão Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós graduação em Supervisão
Educacional ou Superior em Pedagogia, com formação no âmbito da Resolução CNE/CP nº 01, de
15/05/2006 ou licenciatura plena em qualquer área com pós Graduação em Supervisão Educacional.
c) Comprovação de experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos de docência na
educação básica, expedida por órgão competente;
d) 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.
6.8.1. É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7 (hemograma
completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8.2 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.3 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 Comprovante de aptidão para a função em conformidade com o item 7, avaliada em exames
pré-admissionais, expedido pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da
Prefeitura Municipal de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto
para o exercício da função.
8.1.2 Comprovante de licenciatura/escolaridade/qualificação mínima exigida para o cargo
estabelecidas no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha – Edital 001/
2018 com diplomas originais, comprovando habilitação para o cargo.
8.1.2.1 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a licenciatura/escolaridade/
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qualificação mínima exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha
– Edital 001/2018.
8.1.2.2 O setor competente da Secretaria Municipal de Educação procederá à verificação
estabelecida no item anterior, bem como a validade legal dos títulos apresentados. A critério do
referido setor, o candidato poderá ser notificado de que deverá aguardar a eventual necessidade
de consulta a órgãos competentes.
8.1.3 Apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas (formulário
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.4 Apresentar declaração de bens (formulário fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos).
8.1.5 Apresentar declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda e / ou Abono Família
(formulário fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.6 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;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual.
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 VI, 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: 09/08/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto, Varginha/MG
Horário: 8h00min
Cargos: TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
CLASS.
Olívia Mendes Praxedes Firmino
8º
Adriana Soares
9º
Amanda Naves de Avelar Faraco
13º
Carla Maria Roquim Bastos
14º
Nair Gabriela Silva
15º
Regiana Paula de Freitas Azevedo
16º
Regiane Aparecida Amorim
17º
Cintia Spineli Dixini Miranda
18º
Cristian Kelly Bordon Gomes
20º
Dênis Paiva Ramos
21°
Edelaine Grande
22º
Kattiucia Bertoldo Riso Santos
23º
Monalisa Cunico Delgado
24°
Poliana Brito Alves Nogueira
25º
Selma de Souza Carvalho
26º
Fabiana Souza de Carvalho Martins
27º
Cybelle Duarte
31º
Josélia de Paiva
32º
Flávia Luiza Dixini Mendonça
33º
Tatiana Rosa Vieira Delfino
34º
Christiane Resende Gonçalves
35º
Katiele Moreira
36º

CANDIDATO(A)
Cristhiani Arantes Silva Azevedo
Cinira de Fátima Martins
Daiane Pereira Gomes Werneck
Karla Vilela Vitolo
Roberta Tavares Cardoso Boareto
Alexandra Reis Juvêncio Mariano
Kelle Renata Graciote Pereira Brito
Mariza Aparecida Pala Ferreira
Ludmylla Paola Ribeiro de Oliveira Araújo
Adriana Aparecida Silva
Fabrícia Corrêa Salomé
Juliana Spuri Lopes
Isabela de Araújo Corrêa
Giselle Maria Ribeiro de Souza
Flávia Mendes Morais
Nataliene Aparecida de Jesus Giambeli
Tarcila de Souza Pirahy Mesquita
Marília Tempesta
Miriani Maria Ferreira Montuani
Rosinara Cassia da Silva Carvalho
Cristiane Juvêncio da Silva
Maria Teresa Martins
Luciane Aparecida Cata Preta Reis
Carla Maria de Carvalho
Sandra Amália Alves Pereira Bento
Edelzio Lopes Júnior
Mara Floriano Veloso
Maria Aparecida Cesar Estevão
Cassiana Mendes Leandro
Jaqueline de Morais
Pâmela Celi Andrade Pedroso Vivaldi
Liliane Maria da Silva
Mariane Pizzo
Ana Cristina de Paula Abreu Domingos
Eliana Secci Luiz
Ana Paula Gouvea
Priscilla Helena Reis Mendes
Camila Elias Alves
Mara Cristina Gentil de Lima
Greise Grasielle dos Santos
Guilherme Sérgio Vieira
Luzia Harumi Hatada Reis
Maura Lucia Resende Andrade
Sandra de Lourdes Ferreira Maritan
Ana Karla Paiva Silva
Geniane Oliveira
Janaina Aparecida de Araújo
Elizangela Aparecida Ramos
Giselle Vilela Carrero
Ana Lucia Mesquita Furgala Alves
Andrezza Araújo Bruziqueci
Estela Maria Peloso de Souza
Natália Souza Silva
Márcia Regina dos Santos Navarra
Micheline Gonçalo Vianna
Rogéria Ribeiro de Assis
Maria Carmen de Souza
Patricia Aparecida Nascimento Ferreira
Élita Cristina Gabriel Silva
Alessandra Aparecida de Paula
Ana Maria Damasceno
Daiana de Paula Lino
Rosilene Oliveira de Sousa
Flavia Ferreira Tavares
Bianca Magalhães Pelegrini Silva
Marina Carvalho da Silva Brum
Valeria Cristina Gomes de Souza
Selma Shirlei Isidoro Ramos
Angélica Amélia Cata Preta
Patricia Ellen de Andrade
Rosemary Maiolini
Thaís Correia
Naiara de Paula Silva Alves
Andrea Lucia de Carvalho
Aparecida de Fátima Pierroti
Liliane Avelar Amorim de Oliveira
Beatriz Aparecida da Silva Malaquias
Milena da Silva Ferreira Graciano
Priscilla Bernardes Oliveira Cazelato Mesquita
Priscila Coimbra Caineli
Ligia Regina Machado Braz
Poliana Neila Pereira Fonseca
Carla Luciana de Oliveira Menezes

CLASS.
37º
38º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
56º
57º
58º
60º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
73º
74º
75º
76º
77º
79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º
101º
102º
103º
104º
106º
107º
108º
109º
110º
111º
112º
113º
114º
115º
116º
117º
118º
119º
121º
122º
123º
126°
127º
128º
129º
130º
131º
132º
133º
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CANDIDATO(A)
CLASS.
Luciene Messias Silva
134º
Jaqueline de Paula Lopes
135º
Naiara Costa Furtado Campos
136º
Samuel dos Santos Sales
137º
Claudinei dos Santos
138º
Cristiane de Oliveira Almeida
139º
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) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 04 de agosto de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.º 40/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º 19.460/
2021 conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Educador Infantil

Quantidade
01

2. Prazo do Contrato
Educador Infantil
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso ou preenchimento por Educador
Infantil efetivo; fusão de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 19.460/2022.
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
Quantidade
Educador Infantil
R$ 4.019,45
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 – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – 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;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, 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 VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, 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 a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local, data e horário 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.
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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 as vagas para o cargo de Educador Infantil não sejam integralmente preenchidas no
dia de apresentação deste Edital, posteriormente, ao critério da Administração e com prévia
divulgação, será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se
o exclusivo preenchimento das vagas eventualmente não atendidas nesta oportunidade.
6.7. As convocações para apresentação do cargo de Educador Infantil estão sendo feitas em
número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum
candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum requisito previamente
estipulado neste Edital.
6.8. 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;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo:
• Educador Infantil: Ensino Médio completo/Modalidade Magistério ou Normal Superior ou Pedagogia com habilitação para ministrar aulas para educação infantil;
c) Declaração, de próprio punho, do candidato de que não possui limitação ou atestado médico
para o exercício de atividades presenciais no atual contexto epidemiológico.
6.8.1. É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7 (hemograma
completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8.2 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.3 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 Comprovante de aptidão para a função em conformidade com o item 7, avaliada em exames
pré-admissionais, expedido pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da
Prefeitura Municipal de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto
para o exercício da função.
8.1.2 Comprovante de licenciatura/escolaridade/qualificação mínima exigida para o cargo
estabelecidas no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha – Edital 001/
2018 com diplomas originais, comprovando habilitação para o cargo.
8.1.2.1 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a licenciatura/escolaridade/
qualificação mínima exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha
– Edital 001/2018.
8.1.2.2 O setor competente da Secretaria Municipal de Educação procederá à verificação
estabelecida no item anterior, bem como a validade legal dos títulos apresentados. A critério do
referido setor, o candidato poderá ser notificado de que deverá aguardar a eventual necessidade
de consulta a órgãos competentes.
8.1.3 Apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas (formulário
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.4 Apresentar declaração de bens (formulário fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos).
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8.1.5 Apresentar declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda e / ou Abono Família
(formulário fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.6 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;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual.
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 VI, 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
Data: 09/08/2021
Local: Secretaria Municipal de Educação – Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto - Varginha/MG
Horário: 09:00 horas
Cargos: Educador Infantil
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
CLASSIFICAÇÃO
Francine Aparecida de Souza Menezes
162º
Silvia de Cássia Serenini Prado
164º
Elaine dos Santos
166º
Suelen Mara Vilela
167º
Jéssica Mariano Mendes Scotini
168º
Jéssica Prósperi Chagas
169º
Taiana de Fátima de Oliveira
172º
Franciele Silveira de Souza Oliveira
173º
Kelly Cristina da Cruz Brunieri Caldonazzo
174º
Angela de Fátima Pereira Ferroni
175º
Quelen de Souza Cardoso
176º
Maria das Graças Martins de Carvalho
184º
Andreza Raffaela Carvalho Dias
189º
Patrícia Botrel Ávila Carvalho
190º
Lara Ezequiel Trolez Botrel
194º
Águida Aline Jeronimo Gabriel
195º
Elisamara Pereira
196º
Elisete de Fátima Mendes Rosa
198º
Roberta Viana Clepf
199º
Helenise Aparecida Francelino Nascimento
201º
Elizandra Aparecida Custódio
204º
Isabel de Jesus Lopes Silva
205º
Danielle Aparecida dos Santos Oliveira
209º
Kenia Roberta Borges Pereira
210º
Fernanda Lúcia Carvalho de Deus
211º
Marilda Tempesta
212º
Maria Cláudia Pichara Araújo
215º
Tatiele Silva Rodrigues
218º
Maria José de Carvalho Rosa
219º
Letícia Martins Sarto Corrêa
220º
Viviane Aparecida Tiodoro Oliveira
221º
Luciana Teles de Lima
222º

CANDIDATO(A)
Dirceia Maria da Costa
Joana D’Arque Pedroso da Silva
Helem Fernanda Costa Dionisio
Elisângela Quesia de Souza Silva
Deilly da Silva Alves
Natalia Isidoro Lopes Ferreira
Priscila Alves Chagas Vinhas
Alessandra de Jesus Silva
Camila Spengler
Haline de Cássia Quintilhano
Rosimara Gomes da Silva
Eveline Nogueira Bonfim
Tassiane Carvalho Belineli
Tatiane Mendonça Sacho
Elizangela Aparecida Carvalho Santiago
Graziele Inocêncio
Adriana Aparecida Saturnino Silva
Barbara Silverio
Liniane Silva Mendes
Sarah Ferreira Silva
Maria da Gloria dos Santos
Rosângela do Carmo Machado Agostinho
Roberta Alves Pereira
Lidiani Isgarbosa Marques Morais
Lívia Cristina Ferreira Corrêa
Gleisiane Ferreira
Wendynara Mendes Teodoro
Thaís de Paula Lima
Claudia Maria Batista Sirio
Renata Silva dos Santos Silva
Gláucia Renata Bernardes
Bruna Karla Lemes
Cristiane de Paula Archanjo Silva
Josiane Mendonça Oliveira
Rosana Dias da Silva e Silva
Daniela Teixeira Cavalcanti
Elisangela Carvalho Lelo Barbosa
Maria Aparecida Rosseto
Ana Paula Generoso do Nascimento
Fernanda Ferreira da Silva
Daiane Correa de Souza
Daniela de Fátima André
Tamiris Silvério Bernardino
Creuza Gonçalves Ferreira
Luciana de Andrade Rodrigues
Andréia Olímpio Cazelato
Lucimar Aparecida de Oliveira
Marystella Soares Botelho de Moura
Andreia Claudia Lopes
Karen Christina Costa Corrêa
Regiane Elias de Oliveira Antônio
Elaine Cristina Moreira Leite
Tatiane Alexandra Ferrone
Regiana Olivia Rabelo
Karina Zanateli Carneiro
Heloisa Helena Alves
Cristina Aparecida Pereira
Joelma Eudóxia da Costa Barros
Vera Lucia Pereira
Thatyelle de Brito Silva
Renata Nogueira Arci
Haristiani Inacia da Silva
Eliege Cristina Xavier
Tânia Maria de Souza Dias
Fernanda de Paula Figueredo Sarto
Laís Helena Novais
Márcia de Jesus Neves
Julia Benedita Carlos
Anelise de Andrade Gomes
Leonan Oliveira Jonas
Cristina Maria dos Reis
Livia Rossignoli Mesquita Figueredo
Adriana Cristina de Paiva
Isaura do Carmo Pereira Raimundo
Cibele Aparecida Moraes Martins
Daniela Batista da Silva
Liliane Aparecida Alves
Ana Caroline de Carvalho
Patrícia Benevides Pereira
Luciana Cristina da Silva
Elaine de Oliveira
Cátia Cilene Ribeiro Vicente
Joice Soares Gama

CLASSIFICAÇÃO
225º
226º
229º
230º
231º
232º
234º
236º
237º
238º
240º
241º
242º
243º
244º
245º
246º
247º
248º
249º
250º
251º
252º
253º
254º
255º
256º
257º
259º
260º
261º
262º
263º
265º
267º
268º
269º
270º
271º
273º
274º
275º
276º
277º
279º
280º
281º
283º
285º
287º
288º
290º
291º
292º
293º
294º
295º
296º
297º
298º
299º
300º
301º
302º
303º
304º
305º
306º
307º
308º
309º
310º
311º
312º
313º
314º
315º
316º
317º
318º
320º
322º
323º
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CANDIDATO(A)
CLASSIFICAÇÃO
Mara Judith Maecelino
324º
Daniela de Paula Silva
325º
Rosângela Ferreira de Brito
326º
Cristiele de Fátima Pires Oliveira
327º
Irene Enil Martins Paiva
328º
Luciene Aparecida Fernandes
329º
Ana Paula de Lima
330º
Silvana Aparecida Avellar Paiva
331º
Neusa Aparecida Viana
332º
Maíra de Souza
333º
Thelma Cristine Viana de Carvalho
334º
Cleide Aparecida Santiago
335º
Elisabeth Freire Coelho Silva
336º
Regiane de Fátima Eugênio
338º
Raquel Leiva Ribeiro
340º
Tarcila Pereira de Lima
341º
Maria Aparecida Mendes de Brito Dobinco
342º
Priscila Roque Pederiva
343º
Thais Ximenes Fonseca
344º
Fernanda Aparecida da Silva
345º
Jaíne Aparecida Azevedo Teodoro
346º
Juliana Martins da Silva Carvalho
347º
Isabel Cristina de Oliveira
348º
Ana Paula Corrêa
349º
Daiane Benevides Pereira
350º
Jackeline Aparecida Couto Botelho
351º
Maiara Lopes Coimbra da Costa
352º
Valdete Lourenço Ferreira
354º
Elza Maria de Brito
355º
Regiane Aparecida dos Santos
356º
Rosimary do Carmo Mendes Tacelli
357º
Shirlei de Fátima Pádua Santos
358º
Gabriela Daniel Flausino
359º
Cibele Aparecida Pereira da Silva
360º
Camila Agripino Pereira Lima
361º
Flávia Rezende Cruz Martins
362º
Maria Vitar Assalin Silva
363º
Ivanir Aparecida Bastos
364º
Rosana Marcelino
365º
Lidiane Aparecida Resende Dias
367º
Vanessa Armando da Silva Carrion
368º
Bruna Resende Brito
369º
Isis Stefany Nascimento e Silva
370º
Cristiane Lopes Silva
371º
Andreza Aparecida Azevedo Vicente
372º
Cynthia Otaviano
373º
Lucimara do Nascimento Moreira
374º
Samira Teófilo Luis
375]
Lucineia de Paiva Andrade
376º
Rosemary Assunção Esteves Pimenta
377º
Elisangela Aparecida Pereira
378º
Juçara Urias Paravizo Olate
379º
Cintya Oliveira de Azevedo
380º
Jane Rose das Graças Rosa
381º
Carla Daniele dos Santos Silva
382º
Ludmila Pessi Martins
383º
Franciele Marques Lebre
384º
Dara Jane Sudério
385º
11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
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, 04 de agosto de 2022
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Ata nº. 70 Posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
- CMDPI, triênio 2021 - 2024
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os membros do
CMDPI de Varginha/MG. A reunião teve início às 14h no INPREV, localizado à Rua Dalva Paiva
Ribeiro, 312, bairro Vila Paiva, estando presentes o Sr. Vérdi Lúcio Melo, Prefeito do município de
Varginha; Sr. José Manoel Magalhães Ferreira, secretário Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social. Como representantes do governo municipal estiveram presentes, Bruno

DE

AGOST
O DE 2022
GOSTO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

49

Barros Lara de Oliveira, Cleusimar Cardoso Alves Almeida, Viviane Capitani Ferreira –
representantes da SEHAD; Rodrigo Silva, Alexis Aleixo Domingues Rodrigues – representantes
da SEMEL; Bruno Galdino de Menezes, Viviane Silva – representantes da Fundação Cultural do
Município de Varginha. Como representantes da Sociedade Civil estiveram presentes Thaís
Mendes Pereira, Fernando Augusto do Vale Portela Jr., Quênia Andrea Antônio, Angélica de
Nascimento Moreira, Zelma Dominghetti, representando Entidades que atuam com o público
Idoso, Luciana Fernandes Ramos e Ana Cláudia Gonçalves de Lima, representando a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Varginha; Elza Rodrigues Torres e Maria Cainelli Santos,
representando Grupos de Convivência. Também esteve presente a Técnica da Secretaria
Executiva, Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira. O Secretário, José Manoel, iniciou a reunião se
apresentando e agradecendo a presença de todos e explicou sobre a política municipal do idoso, em que a prefeitura e a secretaria vão trabalhar pela população idosa através do Conselho
Municipal do idoso. Dando continuidade, Evelyne fez a leitura da Portaria 18.243, de 26 de
novembro de 2021, que nomeia os membros para compor o CMDPI. Em seguida o Prefeito
Municipal, Vérdi Lúcio Melo, agradeceu a todos por aceitar o desafio e fazer esse trabalho
voltado ao idoso, o prefeito também esclareceu o valor dos conselheiros perante a implementação das políticas públicas. Dando sequência, a técnica da Secretaria Executiva informou a
necessidade de reunião da nova gestão para eleição da mesa diretora e formação das comissões. Sem mais para o momento, Eu, Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira, lavrei essa ata que
depois
de
lida
e
aprovada
será
assinada
pelos
conselheiros.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bruno Barros Lara de Oliveira
Cleusimar Cardoso Alves Almeida
Viviane Capitani Ferreira
Rodrigo Silva
Alexis Aleixo Domingues Rodrigues
Viviane Silva
Thaís Mendes Pereira
Fernando Augusto do Vale Portela Jr
Quênia Andrea Antônio
Angélica de Nascimento Moreira
Zelma Dominghetti
Luciana Fernandes Ramos
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Elza Rodrigues Torres
Maria Cainelli Santos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 76 REUNIÃO ORDINÁRIA DO – CMDPI – triênio 2021-2024
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00 h, reuniram-se
pelo Google Meet e também na SEHAD, situada à Av. Benjamin Constant, 1000, os seguintes
membros do CMDPI: Cleusimar Cardoso Alves Almeida, Andreia Cristina Pereira Silva, Thaís
Mendes Pereira, Fernando Portela Junior, Viviane Silva, Quênia Andrea Antônio, Zelma Dominghetti,
Bruno Barros, Luciana Fernandes Ramos, Ana Claudia Gonçalves de Lima. Esteve também
presente Evelyne Nogueira da Secretaria Executiva dos Conselhos e como visitante Celma
Figueiredo (Oásis). Ausência justificada de Viviane Capitani Ferreira. Evelyne iniciou a reunião
realizando a leitura da ata 75, que em seguida é aprovada por todos. Thaís agradeceu a presença
de todos e falou sobre o Resultado preliminar do Edital 01/2021 – 1ª etapa ano 2022, Thais
informa que não houve nenhum recurso e portanto, o resultado final foi o mesmo. A próxima
pauta foi sobre a contratação de empresa que fará o diagnóstico. A partir do Diagnóstico
Situacional da pessoa idosa no município de Varginha/MG será possível elaborar o plano de
atendimento ao idoso do município. O termo de referência foi elaborado pela equipe da SEHAD,
analisado pela comissão de normas e enviado por e-mail a todos os conselheiros. Thaís abriu
para votação, sendo o Termo de Referência para realização da licitação aprovado por todos. O
próximo passo será encaminhar para o setor de compras da Prefeitura. Dando continuidade na
reunião, Thaís informou sobre o relatório da comissão de finanças, referente aos extratos
bancários do Fundo Municipal do Idoso dos meses de Março e Abril/2022. Evelyne informou que
a comissão de finanças elaborou um relatório para que haja ciência dos membros do Conselho
sobre as entradas e saídas do Fundo Municipal. O relatório foi encaminhado por e-mail a todos os
conselheiros. A seguir, Thaís falou sobre ofício enviado pelo Lar São Vicente de Paulo, onde, foi
comunicado que seria realizada a reabertura das visitas e serviços voluntários na instituição. A
instituição elaborou um protocolo de visitação e atividades e tem retornado gradativamente com
as atividades, Thais ressaltou que o protocolo foi elaborado detalhadamente e caso os conselheiros tenham alguma dúvida, o mesmo foi enviado por e-mail. A próxima pauta foi sobre a
parceria do Conselho junto ao Câmara sênior, Evelyne informou que Gleison fez contato, em
busca de uma parceria. O Câmara Sênior é um conjunto de oficinas direcionadas aos idosos e
abrange diversos territórios. Esse ano, o projeto será realizado na região do Sion/Santana e com
parceria da Igreja do Santana. Alguns membros do Conselho foram indicados para realização
das palestras. Luciana informou que Gleison realizou contato com a mesma e realizou o
agendamento de Palestra sobre Crime e Fraude contra idosos para o dia 28 de junho. Evelyne
informou que Thais também fará uma palestra sobre Políticas Públicas para Idosos. A próxima
pauta foi sobre o contato do Sr. Nelson, o mesmo tem um projeto chamado Lacre da Cidadania,
porém, o mesmo ainda não tem uma entidade regularmente constituída. Nelson busca uma
orientação e ajuda financeira para que possa formalizar seu projeto. De acordo com Nelson, o
Projeto Lacre da Cidadania consiste na juntada de lacres que são vendidos e revertidos em
cadeiras de rodas. Evelyne informou sobre a impossibilidade de sua inscrição no CMDPI neste
momento, porém ficou acordado que faria a divulgação do projeto na reuniões do Conselho. A
próxima pauta tratou sobre as visitas do Conselho para a posterior certificação das Instituições,
Thais explica que a resolução que suspendia as visitas e certificava temporariamente as
instituições precisa ser revista. Sendo duas as opções, na primeira, as 6 visitas institucionais
seriam realizadas e a certificação já seria realizada, ou, na segunda opção, como o prazo para
apresentação da documentação é 30 de junho, após essa data e verificação dos documentos,
seriam feitas as avaliações e agendamento das visitas. Os conselheiros definem por aguardar
o prazo do dia 30 de junho. A próxima pauta foi sobre a reta final das Declarações do Imposto de
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Renda, Thais ressaltou que é importante intensificar a campanha de destinações. Quanto ao
calendário de atividades, no próximo mês estão previstas ações sobre o “Junho Violeta” e o
combate a violência contra a pessoa idosa. Thais solicitou que os conselheiros da comissão de
comunicação se reúnam na próxima semana, impreterivelmente, para que sejam traçadas as
estratégias de divulgação. Informou também sobre a possibilidade de um contato com o Creas
sobre as ações do junho violeta. Na palavra livre não houve manifestações. Thaís agradeceu a
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Quênia Andréa
Antonio, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos conselheiros.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti
Bruno Barros
Viviane Silva
Fernando Portela Junior
Thaís Mendes Pereira
Luciana Fernandes
Ana Claudia
Quênia Andrea Antonio
Cleusimar Cardoso Alves Almeida
Andreia Cristina Pereira Silva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 14/2022 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 77ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 14 de junho 2022,
Resolve:
Art. 1º Aprovar relatório da comissão de finanças do dia 08/06/22 e o repasse dos recursos
captados ao Lar São Vicente de Paulo, CNPJ n° 05.019.043/0001-32, conforme abaixo:

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 14 de junho de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ata nº 423 – Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA.
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu a reunião ordinária do
COMDEDICA de forma presencial na sala de reuniões da SEHAD, contudo não houve quórum.
Nesse sentido, a presidente procedeu com a reunião somente com o intuito de informar as
questões que não haveria necessidade de voto. A reunião contou com a presença dos seguintes
membros: Maria Fernanda Thiago da Cunha (SEHAD), Marcela Reis S. Zaiden (SEHAD), Vitor
Romulo (CDCA), Mariana Nascimento de Melo (ABLA),Lissandra Silva Chiste Julidori ( MARISTA)e
a secretária executiva Evelyne Maria Totti. Ausências justificadas: Gisele Mendes Alves, Yara
Teixeira Dias, Roberta Sarmento Barbosa, Renan Barros do Vale. Visitantes: Caroline Salgado,
Ângela Toledo, Cristina Marcondes, Vania Miranda e Laila Mantovani. Maria Fernanda informa
aos presentes sobre o Edital 01/2022, referente ao valor de R$100.000,00 de Furnas que deverá
ser dividido para cinco entidades. Seis entidades encaminharam as propostas ficando da seguinte
forma a classificação: 1º lugar Oásis, 2º lugar ABLA, 3º lugar Eu escolhi Amar, 4º lugar Vida
Viva, 5º lugar NUCAP. A Instituição FUVAE não foi aprovada. O prazo para o recurso foi
estabelecido e informado. Maria Fernanda informa ainda sobre o Edital do Banco ITAÚ que está
com as inscrições abertas. O conselho deve apresentar apenas uma proposta com o valor de R$
250.000,00 com o desconto de 20% para o Fundo. Nosso município não está como prioritário,
mas nada impede de participarmos. Evelyne sugere que as comissões de normas e política
públicas analisem as propostas no dia 15/06 às 08:00 na SEHAD. Maria Fernanda agenda
reunião extraordinária no dia 20/06 às 08:00 na SEHAD e informa sobre a data de posse dos
novos conselheiros no dia 29/06/2022 às 09:00 no salão do INPREV. A reunião foi encerrada e
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eu, Marcela Reis S. Zaiden, lavrei esta Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos
conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Marcela Reis S. Zaiden
Mariana Melo
Vitor Romulo
Lissandra Silva Chiste Julidori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 424 – Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA.
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu a reunião extraordinária do COMDEDICA de forma presencial na sala de reuniões da SEHAD,. com a presença dos
seguintes membros: Maria Fernanda Thiago da Cunha (SEHAD), Marcela Reis S. Zaiden (SEHAD),
Yara Teixeira Dias (SEMUS) , Roberta Sarmento Barbosa (SEDUC), Ana Carla Maciel (FUVAE),
Amanda Teixeira (REFAZER) e Lissandra Silva Chiste Julidori ( MARISTA). Ausências justificadas: Renan Barros do Vale e Vitor Conde. Visitantes: Vania Miranda, João Paulo de Brito e Erika
Paiva Brito. Maria Fernanda realiza a leitura da ata nº 421 e todos aprovam. Seguindo a pauta, a
presidente divulga o resultado final do edital 01/2022 referente aos R$100.000,00 de Furnas.
Informa ainda que as entidades que tinham pendências em relação a retenção indevida de 10%
no fundo, apresentaram ofícios abdicando dos valores, faltava apenas a entidade Nossa Senhora do Rosário que protocolou o ofício em tempo hábil. Foi realizada também a leitura dos
relatórios das comissões de normas e finanças, todos os conselheiros presentes aprovam.
Lissandra relata que essa gestão deixa regularizada todas as pendências financeiras. Maria
Fernanda informa que após a análise das comissões de normas e políticas públicas, dos planos
de trabalho das entidades aptas para participar do EDITAL do banco ITAÚ, a Entidade REFAZER
foi selecionada. Nesse sentido o conselho irá apresentar a proposta a fim de concorrer ao valor
de R$250.000,00. Finalizando a reunião, Lissandra e Maria Fernanda agradecem a todos os
presentes pelo apoio e parceria dispensados nestes dois anos de mandato e informam que esta
será a última reunião desta gestão, informando sobre a data de posse dos novos conselheiros
no dia 29/06/2022 às 09:00 no salão do INPREV. A reunião foi encerrada e eu, Marcela Reis S.
Zaiden, lavrei esta Ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Marcela Reis S. Zaiden
Yara Teixeira Dias
Roberta Sarmento Barbosa
Ana Carla Maciel
Amanda Teixeira (REFAZER) e
Lissandra Silva Chiste Julidori
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 54/2022 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 427ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 02 de agosto de 2022,
RESOLVE:
Art 1° Aprovar a realização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Varginha/MG, até o mês de Dezembro de 2022, conforme preconiza a Resolução
Conanda n° 227, de 19 de maio de 2022.
Art 2º Nomear os seguintes membros para compor a Comissão Organizadora da IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Varginha/MG:
1. Thaís Mendes Pereira
2. Ângela Mara Toledo
3. Patrícia da Trindade Corsino Albuquerque
4. Gisele Mendes Alves
5. Roberta Sarmento Barbosa
6. Fernanda Cristina Silva Figueiredo
Art 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha (MG), 02 de agosto de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 55/2022 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 427ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 02 de agosto de 2022,
RESOLVE:
Art 1° Aprovar, conforme preconiza Ofício/PRT 3/Varginha/ Nº 6859.2022, a utilização do recurso de R$ 8.000,00 (oito mil reais), depositado pelo Ministério Público do Trabalho no Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para execução do Programa de Incentivo à
Aprendizagem de Minas Gerais - Descubra.
Art 2º O recurso será utilizado para aquisição de material de consumo, materiais permanentes e
outras aquisições que se fizerem necessárias, mediante solicitação da Coordenação do Programa
Descubra ao COMDEDICA e à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social SEHAD, sendo esta responsável pelos procedimentos administrativos e financeiros para a
aquisição dos materiais necessários.
Art 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha (MG), 02 de agosto de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMDEDICA
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Resolução nº 56/2022 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 427ª Plenária
Ordinária, realizada na data de 02 de agosto de 2022,
RESOLVE:
Art 1° Aprovar a solicitação de prorrogação de parceria, apresentada pela OSC Organização de
Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades Especiais – Oásis, CNPJ n°
04.812.951/0001-16, referente ao Termo de Fomento 47/2021, até a data de 31/12/2022.
Art 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha (MG), 02 de agosto de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMDEDICA

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 095/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 094/2022
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
188/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 094/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 096/2022
NOMEAR NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear Núcleo de Segurança do Paciente.
Art. 2º Fica a respectiva Comissão composta dos servidores: Fabiana Faria Botelho – Presidente, Adriana Silva Pires Menten, Aline de Souza Graciano, Juviane da Silva, Leandra Garcia de
Moraes Fonseca, Walene de Cássia Souza Pereira, Simone Martins dos Santos, Juciane Ranieri
Rodrigues Gallo, Ivan Ribeiro de Carvalho, Denize Aparecida de Lima Leite, Dr. Rogério Prado de
Castro, Gilmara Benedita Paiva, Graziele de Souza Oliveira, Juliana Campos Pereira, Leandro de
Paula Sarto e Daiane Santos.
Art. 3º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 171/
2021.
Varginha, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 143/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2022
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 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/08/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 144/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2022
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 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 23/08/2022, às 8h.
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Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 145/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2022
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 23/08/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 146/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2022
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 24/08/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 147/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2022
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 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, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 25/08/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 LAVANDERIA (LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO DE 04
(QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO
PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ
DE 50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 173/2021 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 172/2021 (Ata de Registro de Preços: 201/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA para o registro de preços para a
aquisição de produtos para lavanderia (linha líquida), com comodato de 04 (quatro) aparelhos de
sistema eletrônico de dosagem, automação do processo de lavagem de 04 (quatro) lavadoras
e 01 (uma) centrífuga tripé de 50 kg, com dispositivo de segurança na tampa conforme especificado pelo edital que ofertou o valor global de R$ 303.495,00 (trezentos e três mil e quatrocentos
e noventa e cinco reais, sendo item 01 2.000 desinfetante e alvejante, a base de hipoclorito de
sodio de 10 a 12%, liquido, com acao bactericida biodegradavel, ph de 9 a 10 ao valor de R$
13,20 (treze reais e vinte centavos) por lt; Item 02 4.000 lt de amaciante liquido, essência suave
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ao valor de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos) por lt; item 03 4.500 lt detergente liquido
concentrado para lavagem de roupas (tensoativos anionicos e nao ionicos, agentes sequestrantes complexantes, alcalinizantes, suspensivos branqueadores opticos) – umectação ao
valor de R$ 15,17 (quinze reais e dezessete centavos) item 04 2.000 lt neutralizador de residuos
oxidantes e alcalinos, liquido, com sequestrante, a base de metabissulfito de sodio ao valor de R$
15,65 (quinze reais e sessenta e cinco centavos) por lt; item 05 4.000 lt detergente ativador
alcalino liquido para lavagem e pre lavagem de roupas (alcalinizantes, agentes suspensivos,
sequestrantes e estabilizantes) ao valor de R$ 12,72 (doze reais e setenta e dois centavos) e
item 06 5.500 lt alvejante a base de acido peracetico, concentracao de acido acetico minimo 15%
e peroxido de hidrogenio acima de 23% ao valor de R$ 15,66 (quinze reais e sessenta e seis
centavos) por lt,
Varginha, 31 de julho 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,
ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un; item 123 - placa cega para caixa
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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
inversao de 90° para eletrocalha de 200x75, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por
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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
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
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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
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;

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 04

54

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

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 julho 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/
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ANO XXIV - nº 1420
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA (LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO DE 04
(QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO
PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ
DE 50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 193/2021 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2021 (Ata de Registro de Preços: 207/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MARCIA APARECIDA RUFINO SILVA para os itens item 01 30 un canaleta
com adesivo 20x12mm com 2 metros branca - sistema x padrão tramontina ao valor unitário de
r$ 19,24 (dezenove reais e vinte e quatro centavos); iem 02 100 un modulo tomada 2p+t 10a p/
caixa sobrepor p/ canaleta padrao tramontina ao valor unitário de r$ 14,05 (quatorze reais e
cinco centavos; item 03 50 un modulo tomada 2p+t 20a p/ caixa sobrepor p/ canaleta padrao
tramontina ao valor unitário de r$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos); item 04 50 un caixa
sobrepor p/ canaletas 1 posto padrao tramontina ao valor unitário de r$11,39 (onze reais e trinta
e nove centavos); item 05 100 un acessório cotovelo 90 g interno 20x12 mm canaleta sistema x
padrao tramontina ao valor unitário de r$ 3,64 três reais e sessenta e quatro centavos); item 06
100 un acessório derivação t 12x20 mm canaleta sistema x padrao tramontina ao valor unitário
de r$ 3,96 (três reais e noventa e seis centavos); item 07 100 un acessório luva 12x20 mm
canaleta sistema x padrao tramontina ao valor unitário de r$ 4,93 (quatro reais e noventa e três
centavos); item 08 100 un acessório tampa extremidade 50 x 20 mm canaleta sistema x padrao
tramontina ao valor unitário de r$ 13,65 (treze reais e sessenta e cinco centavos) e item 09 100
un acessório cotovelo 90 g 20x12 mm canaleta sistema x padrao tramontina ao valor unitário de
r$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos) perfazendo o valor global de r$ 11.500,00 (onze mil
e quinhentos reais).
Varginha, 31 de julho 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 REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 004/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2022 (Ata de Registro
de Preços: 077/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRO VARGINHENSE DE MEDICINA NUCLEAR LTDA, para o Lote IV no
valor global de R$ 8.264,12 (oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos),
sendo: Item 01 - Cintilografia de glândulas salivares com ou sem estímulo, ao valor de R$ 87,89
(oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos, Item 02 - Cintilografia de paratireoides, ao valor
de R$ 324,54 (trezentos e vinte quatro reais e cinquenta e quatro centavos), Item 03 - Cintilografia de tireoide com ou sem captação, ao valor de R$ 77,28 (setenta e sete reais e vinte e oito
centavos), Item 04 - Cintilografia para pesquisa do corpo inteiro, ao valor de R$ 906,80 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), Item 05 - Cintilografia renal/renograma (qualitativa e/ou
quantitativa), ao valor de R$ 133,03 (cento e trinta e três reais e três centavos), Item 06 Cintilografia estudo renal dinâmico com ou sem diurético, ao valor de R$ 457,55 (quatrocentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta e cinto centavos, Item 07 - Cintilografia de segmento ósseo
com gálio-67, ao valor de R$ 457,55 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinto
centavos, Item 08 - Cintilografia de pulmão por inalação (mínimo 2 projeções), ao valor de R$
128,12 (cento e vinte e oito reais e doze centavos), Item 09 - Cintilografia de pulmão por perfusão
(mínimo 4 projeções), ao valor de R$ 130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos, Item 10
– Linfocintilografia, ao valor de R$ 522,00 (quinhentos e vinte e dois reais) e Item 11 - Cintilografia
de corpo inteiro com gálio-67 para pesquisa de neoplasias, ao valor de R$ 906,80 (novecentos
e seis reais e oitenta centavos.
Varginha, 31 de julho 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 DA FUNDAÇÃO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 198/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 197/2021 (Ata de Registro de Preços: 208/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA - item 001 - parafusos canulados 3,5 mm comprimentos diversos, ao preço de r$ 113,6900 (cento e treze reais e sessenta e nove centavos) por un; item 002 - parafusos canulados 4,5 mm - comprimento diversos, ao preço de r$
102,9200 (cento e dois reais e noventa e dois centavos) por un; item 003 - parafusos canulados
7 mm - comprimento diversos, ao preço de r$ 90,2900 (noventa reais e vinte e nove centavos)
por un; item 004 - haste bloqueada femur inclui parafusos - comprimentos diversos, ao preço de
r$ 1.097,6000 (hum mil e noventa e sete reais e sessenta centavos) por un; item 005 - haste
bloqueada tibia inclui parafusos - cumprimentos diversos, ao preço de r$ 1.074,4600 (hum mil e
setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 006 - hastes bloqueadas de
umero inclui parafusos- cumprimentos diversos, ao preço de r$ 990,3500 (novecentos e noventa
reais e trinta e cinco centavos) por un; item 007 - parafusos de interferencia de titanio cumprimentos diversos, ao preço de r$ 476,3000 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta
centavos) por un; item 008 - arruela lisa, ao preço de r$ 7,8000 (sete reais e oitenta centavos)
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por un; item 009 - placa calco / placa puddu / placa osteot aberta de tibia / placa corretiva femoral
/ placa corretiva tibial - inclui parafusos cumprimentos diversos, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos
reais) por un; item 010 - fio olivado para fixador externo, ao preço de r$ 16,6000 (dezesseis reais
e sessenta centavos) por un; item 011 - mini fixador externo para mao e para pe, ao preço de r$
764,4000 (setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 012 - fixador
externo tipo plataforma sistema alongamento, ao preço de r$ 1.030,0000 (hum mil e trinta reais)
por un; item 013 - fixador pelvico, ao preço de r$ 930,0000 (novecentos e trinta reais) por un; item
014 - componente umeral cimentado ou fixação biológica, ao preço de r$ 770,0000 (setecentos
e setenta reais) por un; item 017 - haste intramedular retrograda de femur, incluindo parafusoscomprimento e diametro diversos, ao preço de r$ 880,0000 (oitocentos e oitenta reais) por un;
item 019 - haste femural curta com bloqueio cefalico inclui parafusos - comprimentos e diametros
diversos, ao preço de r$ 915,0000 (novecentos e quinze reais) por un; item 020 - haste femoral
longa com bloqueio cefalico inclui parafusos - comprimentos e diametros diversos, ao preço de
r$ 969,0000 (novecentos e sessenta e nove reais) por un; item 021 - mini parafuso de auto
compressao comprimento e diametros diversos, ao preço de r$ 151,0000 (cento e cinquenta e
um reais) por un; item 022 - parafuso canulado mini comprimento e diametros diversos, ao preço
de r$ 252,0000 (duzentos e cinquenta e dois reais) por un; item 023 - fio tipo kirschner aco
cirurgico liso nº 1,0, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 024 - fio tipo kirschner aco
cirurgico liso nº 1,5, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 025 - fio tipo kirschner aco
cirurgico liso nº 2,0, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 026 - fio tipo steimann nº 2,5
liso, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por pç; item 027 - fio tipo steimann nº 4,0 liso, ao preço
de r$ 13,0000 (treze reais) por pç; item 029 - fio tipo steimann no 3.2 liso, ao preço de r$ 13,0000
(treze reais) por un; item 030 - fio tipo steimann rosqueado nº 2,5, ao preço de r$ 15,2000 (quinze
reais e vinte centavos) por un; item 032 - fio tipo steimann rosqueado nº 4,0, ao preço de r$
15,2000 (quinze reais e vinte centavos) por un; item 033 - fio de cerclagem / maleolar nº 0,6, ao
preço de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 034 - fio de cerclagem / maleolar nº 0,8,
ao preço de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 035 - fio de cerclagem / maleolar nº 1,0,
ao preço de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 036 - caixa de instrumental de protese
de radio contendo implantes e cimento: prótese de cabeça de rádio cod. 338.9 / 338.12 / 338.18
, ao preço de r$ 820,0000 (oitocentos e vinte reais) por cx.
Varginha, 31 de julho 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. 005/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/
2022 (Ata de Registro de Preços: 078/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A. - item 001 - endoprotese nao convencional- modulo tuberculo umero, ao preço de R$
6.393,0000 (seis mil e trezentos e noventa e tres reais) por un; item 002 - endoprotese nao
convencional-modulo trocanterico femur, ao preço de R$ 6.393,0000 (seis mil e trezentos e
noventa e tres reais) por un; item 003 - endoprotese nao convencional-modulo joelho, ao preço
de R$ 14.732,1200 (quatorze mil e setecentos e trinta e dois reais e doze centavos) por un; item
004 - endoprotese nao convencional-haste curva 11 mm, ao preço de R$ 2.694,9700 (dois mil e
seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) por un; item 005 - endoprotese
nao convencional-haste curva 12 mm, ao preço de R$ 2.694,9700 (dois mil e seiscentos e
noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) por un; item 006 - endoprotese nao
convencional-haste curva 13 mm, ao preço de R$ 2.694,9700 (dois mil e seiscentos e noventa e
quatro reais e noventa e sete centavos) por un; item 007 - endoprotese nao convencionalmodulo expansivel de 100 mm, ao preço de R$ 2.755,5800 (dois mil e setecentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta e oito centavos) por un; item 008 - endoprotese nao convencionalmodulo expansivel de 50 mm, ao preço de R$ 2.461,2600 (dois mil e quatrocentos e sessenta e
um reais e vinte e seis centavos) por un; item 009 - endoprotese nao convencional- modulo
expansivel 25 mm, ao preço de R$ 2.209,4200 (dois mil e duzentos e nove reais e quarenta e dois
centavos) por un; item 010 - endoprotese nao convencional- cotovelo, ao preço de R$ 50.375,0000
(cinquenta mil e trezentos e setenta e cinco reais) por un; item 011 - acetabulo bipolar para
endoprotese, ao preço de R$ 1.281,1200 (hum mil e duzentos e oitenta e um reais e doze
centavos) por un; item 012 - plug intramedular para endoprotese, ao preço de R$ 110,4700
(cento e dez reais e quarenta e sete centavos) por un; item 013 - colo femoral curto para
endoprotese, ao preço de R$ 1.255,5100 (hum mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos) por un; item 014 - colo femoral medio para endoprotese, ao preço de
R$ 1.255,5100 (hum mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) por un;
item 015 - colo femoral longo para endoprotese, ao preço de R$ 1.255,5100 (hum mil e duzentos
e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) por un; item 016 - cabeca umeral para
endoprotese, ao preço de R$ 1.082,5400 (hum mil e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos) por un; item 017 - filtro de aspirador para aspiracao e succao cirurgica de todos os
procedimentos cirurgicos que gerem fluidos e fragmentos osseos, grumos e gorduras e restos
em geral, durante o procedimento cirurgico. , ao preço de R$ 60,3500 (sessenta reais e trinta e
cinco centavos) por un; item 018 - fresa de canal medular nos tamanhos de 7mm a 14mm, ao
preço de R$ 2.356,2500 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
por un; item 019 - endoprotese nao convencional-haste reta 11 mm, ao preço de R$ 1.874,7300
(hum mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e tres centavos) por un; item 020 endoprotese nao convencional-haste reta 12 mm, ao preço de R$ 1.874,7300 (hum mil e oitocentos
e setenta e quatro reais e setenta e tres centavos) por un; item 021 - endoprotese nao
convencional-haste reta 13 mm , ao preço de R$ 1.874,7300 (hum mil e oitocentos e setenta e
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quatro reais e setenta e tres centavos) por un.
Varginha, 31 de julho 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 DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES EM
GERAL, COM COMODATO DE 01 (UM) DILUIDOR E TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 006/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022 (Ata de Registro de Preços:
102/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: KLIN SHOP LTDA - item 001 - detergente concentrado para limpeza de pisos,
superficies em geral, com alto poder desengordurante e emulsionante. composicao: acido
dodecilbenzeno sulfonato de sodio, monoetalamina, preservante e agua. embalagem c/ dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no ms, galão com 20 (vinte) litros, ao preço de R$
14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) por litro.
Varginha, 31 de julho 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 LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 009/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2022 (Ata de Registro de Preços: 080/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA item 003 - solucao eletrolitica para gravar
metais em processo eletroquimico atraves de equipamento de gravacao eletroquimico,
composicao: elementos inorganicos, cloretos + agentes sequestrantes, tensoativo e agua, frasco com 250 ml, compativel com equipamento de gravacao eletroquimica da marca tecnigrav, ao
preço de r$ 133,0000 (cento e trinta e tres reais) por fr; item 004 - solucao para neutralizar
residuos de liquidos de gravacao em instrmentais cururgicos apos processo de gravacao por
eletroquimica, composicao: elementos inorganicos, salinos, agua destilada, tensoativo solidos
em agua 8%. frasco com 250 ml, compativel com equipamento de gravacao eletroquimica da
marca tecnigrav, ao preço de r$ 122,0000 (cento e vinte e dois reais) por fr.
Varginha, 31 de julho 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 (MATERIAIS
RADIOLÓGICOS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 010/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2022 (Ata de Registro
de Preços: 079/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: APICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
item 001 - filme radiologico tamanho 8x10, compativel com a impressora konica drypro model 873,
ao preço de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 002 - filme radiologico
tamanho 10x12, compativel com a impressora konica drypro model 873, ao preço de r$ 4,7700
(quatro reais e setenta e sete centavos) por un.
Varginha, 31 de julho 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. 011/2022 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 011/2022 (Ata de Registro de Preços: 097/2022, 098/2022, 099/2022 e 100/2022), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - anel de
vedacao, composto por silicone, compatível com a panela de pressao eiril, ao preço de r$
99,0000 (noventa e nove reais) por un; item 003 - ebulidor 1000w, 127v, ao preço de r$ 27,5000
(vinte e sete reais e cinquenta centavos) por un;
2) CONTRATADA: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - item 005 marmitex de isopor ( com laudo da visa), capacidade de 900 ml, com 03 divisórias com tampa.
caixa com 100 unidades., ao preço de r$ 95,0000 (noventa e cinco reais) por cx; item 006 - pilha

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 04

56

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

alcalina 1,5 v tipo botao lr41, para uso em termometro digital, ao preço de r$ 2,1500 (dois reais e
quinze centavos) por un; item 008 - marmitex em aluminio, capacidade de 900 ml, com tampa e 3
divisorias, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por cx;
3) CONTRATADA: ATACADAO DAS EMBALAGENS DISTRIBUIDORA LTDA - item 004 - filme
pvc transparente para proteger e conservar alimentos - bobina com 38cm largura com 300
metros comprimento., ao preço de r$ 39,9000 (trinta e nove reais e noventa centavos) por rl;
4) CONTRATADA: ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM - item 002 - canudos
biodegradáveis, em papel branco, embalados individualmente, alta resistência, inclusive em
líquidos quentes. diâmetro 6 mm x altura 210 mm - pacote com 100 unidades , ao preço de r$
12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por pct; item 007 - saco plastico estereis, transparente,
para coleta de amostras de alimentos. conter tarja em material branco leitoso sensivel a
esferografica. medidas aproximadas 25cm x 14,5cm - pacote com 1000 unidades, ao preço de
r$ 84,3900 (oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) por un.
Varginha, 31 de julho 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. 012/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2022 (Ata de Registro de Preços: 106/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: WINDOC GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA - item 004 - etiqueta termica
para impressao, tamanho 105 x 65 mm, com logomarca a definir, conforme arte acordada em tom
azul, ao preço de R$ 0,1300 (treze centavos) por un; item 017 - ribbon de cera para impressora
de codigo de barras marca tlp 2844, medida 110 x 75 mm, ao preço de R$ 18,5600 (dezoito reais
e cinquenta e seis centavos) por rl.
Varginha, 31 de julho 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 EM EXAMES DE CISTOSCOPIA
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 016/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2022 (Ata de Registro de Preços:
096/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CLINICA UROLOGICA LTDA item 001 - cistoscopia, ao preço de r$ 379,9900
(trezentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) por un.
Varginha, 31 de julho 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, COM COMODATO DOS RESPECTIVOS
DISPENSADORES para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 017/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2022 (Ata de
Registro de Preços: 105/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA EPP para o Bloco I ao valor global de R$ 328.500,00
(trezentos e vinte e oito mil reais) sendo item 01 - 10.000 un de papel higiênico 300 metros, fibra
de celulose virgem, branco, simples, picotado, 9 ou 10 cm de largura ao valor unitário de R$ 7,20
(sete reais e vinte centavos) item 02 - 18.000 un de papel toalha interfolha, medida aproximada
de 20 a 23 cm x 20,5 a 21 cm, folha luxo, 100% fibra de celulose virgem, pacotes c/1000 toalhas
ao valor unitário de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos) e Bloco II ao valor global
de R$ 49.992,00 (qurenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais) sendo item 01 – 2.400
un sabonete liquido neutro para lavagem das mãos, sem aroma, incolor, com glicerina, pronto
para uso, de uso hospitalar, refil com 800ml, registro no m.s., embalagem com dados do fabricante,
lote e validade ao valor unitário de R$ 9,39 (nove reais e trinta e nove centavos) e item 02 – 2.400
un álcool gel 70%, anti-septico, de uso hospitalar, com proteção e umectantes que hidratam a
pele, refil com 800ml, com registro no ms., embalagem com dados do fabricante, lote e validade
ao valor unitário de R$ 11,44 (onze reais e quarenta e quatro centavos).
Varginha, 31 de julho 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
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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. 018/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
018/2022 (Ata de Registro de Preços: 107/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 004 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura
fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos aproximados de 2.0 de diâmetro. montado fio
faber, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove reais) por un; item 005 - parafuso
âncora implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido,
fio não absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio
de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos aproximados de 2.5 de diâmetro.
montado fio faber, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove reais) por un; item 006
- parafuso âncora implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em
polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos aproximados de 3.5
de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove reais) por
un; item 007 - parafuso âncora implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio,
acabamento superficial polido, fio não absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em
inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos
aproximados de 4.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta
e nove reais) por un; item 008 - parafuso âncora implantável, parafuso auto rosqueável em liga
de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo:
haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos
tamanhos aproximados de 4.5 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove reais) por un; item 009 - parafuso âncora implantável, parafuso auto
rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível fiber com 2 fios,
haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto
estéril nos tamanhos aproximados de 5.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$ 379,0000
(trezentos e setenta e nove reais) por un
Varginha, 31 de julho 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 EM EXAMES DE ENDOSCOPIA,
COLONOSCOPIA, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 052/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2022(Ata de
Registro de Preços: 136/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MEDSUL REMOÇÕES CENTRO MÉDICO para contratação de serviços médicos
especializados em exames de endoscopia, colonoscopia e retossigmoidoscopia para os Blocos: Bloco I ao valor global de R$ de 71.930,20 (setenta e um mil novecentos e trinta reais e vinte
centavos), Bloco II ao valor global de R$ 108.200,00 (cento e oito mil e duzentos reais) e Bloco III
ao valor global de R$ 19.193,64 (dezenove mil cento e noventa e três reais e sessenta e quatro
centavos).
Varginha, 31 de julho 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. 058/2022 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 057/2022 (Ata de Registro de Preços: 137/2022, 138/2022,139/2022, 140/
2022, 141/2022, 142/2022, 143/2022, 144/2022, 145/2022, 146/2022 e 147/2022), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: FERRASUL COM VAREJ E ATAC DE FERRAM E EQUIP DE SEGLTDA - item
001 - valvula reguladora de pressao para rede de oxigenio, ao preço de r$ 173,0000 (cento e
setenta e tres reais) por un; item 043 - caixa sinfonada 100 x100 x 50 junta elastica, ao preço de
r$ 12,8500 (doze reais e oitenta e cinco centavos) por pç; item 047 - joelho 45º-40mm-pvc
esgoto, ao preço de r$ 1,9900 (hum real e noventa e nove centavos) por pç; item 052 - juncao
pvc 50mm esgoto, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por un; item 061 - registro gaveta 3/4
polegadas com canopla cromada, ao preço de r$ 39,9500 (trinta e nove reais e noventa e cinco
centavos) por pç; item 068 - t, pvc, 20 mm, agua, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item
089 - fechadura com tambor primeira linha, em conformidade com a nbr 14913 para porta interna,
ao preço de r$ 42,9800 (quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) por un; item 091 - disco
de corte 4 1/2 x 1/8 x 5/8, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un; item 095
- trena 05 mts, ao preço de r$ 9,6000 (nove reais e sessenta centavos) por un; item 097 - marreta
1kg com cabo de madeira, ao preço de r$ 21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos) por pç;
item 098 - martelo de carpinteiro, ao preço de r$ 14,9900 (quatorze reais e noventa e nove
centavos) por pç; item 102 - picareta chibanca, 3 libras com olho de 64 x 38 mm. cabo de madeira
de 90cm., ao preço de r$ 57,9000 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) por un; item 106
- peneira de feijao 55 cm, ao preço de r$ 21,4000 (vinte e um reais e quarenta centavos) por un;
item 116 - desempenadeira metalica com dentes. cabo madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$
13,9000 (treze reais e noventa centavos) por un; item 120 - vassoura de piaçava com cerdas de
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piaçava e cabo de madeira, ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais e noventa centavos) por
uni; item 128 - ponteiro sextavado em aco 250x18mm, ao preço de r$ 14,9000 (quatorze reais e
noventa centavos) por un; item 130 - enxadao com cabo 1,50mt, ao preço de r$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por un; item 134 - tesoura de poda profissional p/ jardim, cabo ergonomico,
trava de seguranca e laminas de aco . garantia de 1 ano., ao preço de r$ 19,0000 (dezenove
reais) por un; item 145 - tesoura para jardim (grama, cerca viva), serrilhada. 12pol, fabricada em
aco, cabo de madeira. garantia 1 ano., ao preço de r$ 32,5000 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos) por un; item 149 - alicate solda 1000a, ao preço de r$ 31,9500 (trinta e um reais e
noventa e cinco centavos) por un; item 163 - lamina para serra manual 12", ao preço de r$ 1,7000
(hum real e setenta centavos) por un; item 207 - cone de sinalização 75cm laranja branco,
refletivo (comum), ao preço de r$ 24,9900 (vinte e quatro reais e noventa e nove centavos) por
un; item 208 - fita crepe 48x50mm (pintura), ao preço de r$ 7,9000 (sete reais e noventa
centavos) por rl; item 217 - disco de corte 7" x 1/8 x 7/8, ao preço de r$ 4,7000 (quatro reais e
setenta centavos) por un; item 229 - escada extensiva com 23 degraus tipo d ,em alumínio e fibra
vazada , nao conduz eletricidade, anti ferrugem, resistente a corrosão, carga 120-150 kg ,
medidas 4,20 x 7,20 , - garantia: 1 ano, ao preço de r$ 829,0000 (oitocentos e vinte e nove reais)
por un; item 237 - lixadeira telescópica de parede e teto para aplicação em alvenaria, gesso e
massa corrida , 110v, potência do motor: 750w, frequência: 60hz, rotação: 1000 - 1850rpm.
acompanha 1 par de escova de carbono, 1 saco coletor de pó com cinta de transporte e
mangueira flexível, cabo extensor. deverá vir acompanhado de 6 lixas sendo grãos 80/100/120/
150/180/240, diâmetro da lixa: 2225 e mais 100 unidades de lixa grão 80, ao preço de r$
1.540,0000 (hum mil e quinhentos e quarenta reais) por un; item 253 - regua de aluminio com 02
metros, ao preço de r$ 25,7000 (vinte e cinco reais e setenta centavos) por pç; item 259 - nivel
de mão, ao preço de r$ 12,4000 (doze reais e quarenta centavos) por un; item 269 - colher de
pedreiro nr. 10, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por pç; item 271 - rolo de
pintura de espuma 06 cm ultra resistente a solventes, ao preço de r$ 4,1000 (quatro reais e dez
centavos) por un; item 281 - disco serra marmore corte seco 41/2", ao preço de r$ 3,6000 (tres
reais e sessenta centavos) por pç;
2) CONTRATADA: RENATO ISIDORO - item 007 - cimento cp iv - 50 kilos, ao preço de r$ 29,0000
(vinte e nove reais) por sc; item 057 - luva de correr 25 mm, ao preço de r$ 9,8000 (nove reais
e oitenta centavos) por un; item 058 - luva de correr 20 mm, ao preço de r$ 8,8000 (oito reais e
oitenta centavos) por un; item 103 - chibanca c/ cabo, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco
reais) por un; item 105 - peneira de arroz 55 cm, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e
cinquenta centavos) por un; item 117 - eletrodo 6013 para ferro 1/8, ao preço de r$ 19,0000
(dezenove reais) por kg; item 118 - eletrodo 6013 para ferro 2,5, ao preço de r$ 19,3000
(dezenove reais e trinta centavos) por kg; item 165 - jogo chave boca 6 a 22 mm com no minimo
8 pecas aco niquelado e cromado, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item
169 - espuma de poliuretano expansivel embalagem com aproximadamente 230 gr / 300 ml adere: madeira, metal, alvenaria, pvc, concreto, ferro, aluminio, ceramica, marmore, granitos,
materiais de construcao diversos. usado para fixacao de portas e janelas, embutimento de
dutos, isolamento acustico, preeenchimento de frestas, calafetacao de equipamentos, etc acompanha bico de aplicação, ao preço de r$ 16,8000 (dezesseis reais e oitenta centavos) por
un; item 202 - haste suporte para serra copo hsv1215, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco
reais) por un; item 234 - moto esmeril de bancada 6 pol. 340w-360w , 220v rotação 3450-3580
rpm , acompanha 2 rebolos: 1 para desbaste (granulometria a-36) e 1 para afiação (granulometria
a-60) e escova circular em aço carbono 6 pol x (espessura) 1/2 pol. x (furo) 1/2 pol. garantia:
1 ano, ao preço de r$ 310,0000 (trezentos e dez reais) por un; item 251 - serra mármore 4 1/2 a
seco, 1.300w, potência 1.300w, capacidade máxima de corte 32 mm, diâmetro do disco 110 mm,
diâmetro do furo 20 mm, espessura máxima do disco 2 mm, rotação por minuto 13.000, cabo de
energia 2 m, deve acompanhar chave e chave allen.garantia 12 meses., ao preço de r$ 345,0000
(trezentos e quarenta e cinco reais) por pç; item 255 - mangueira de nivel de diametro 1/2" com
20 metros., ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un;
3) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 011 - bloco de
concreto 0,14 x 0,19 x 0,39 m, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 012 - junta
espacador 2mm para revestimento ceramico. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 3,6000
(tres reais e sessenta centavos) por pct; item 013 - junta espacador 3mm para revestimento
ceramico. com 100 unidades, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por pct;
item 023 - cantoneira de aluminio 3/4 em l, 2mm, barra de 6 metros, ao preço de r$ 23,9000 (vinte
e tres reais e noventa centavos) por un; item 025 - desempenadeira de aco lisa, com cabo de
madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un;
item 035 - massa acrilica - uso externo - 1 linha rendimento 25m2 a 30m2 por demao - lata 18 litros
, ao preço de r$ 96,0000 (noventa e seis reais) por la; item 037 - tinta esmalte premium, 3,6l, base
solvente, brilhante, cor branco neve, ao preço de r$ 77,0000 (setenta e sete reais) por la; item
038 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor platina, ao preço de r$ 76,8000
(setenta e seis reais e oitenta centavos) por la; item 044 - joelho soldavel pvc 90 graus - esgoto
40mm, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por pç; item 046 - joelho 45º- 25 mm-pvc esgoto, ao
preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por un; item 048 - joelho azul 20mm pvc para
agua, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 051 - juncao pvc 40mm
esgoto, ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por un; item 055 - parafuso
castelo com bucha 8, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por un; item 059 - luva
de cola 25 mm, ao preço de r$ 0,7400 (setenta e quatro centavos) por un; item 060 - luva de cola
20 mm, ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 066 - t, pvc, 40 mm, agua, ao
preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un; item 067 - t, pvc, 50 mm, agua, ao
preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por un; item 075 - valvula para lavatorio em
metal cromado, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 090 - massa plastica, lata de 500
gr, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por la; item 110 - jogos de alisar de madeira embuia ou
similar, espessura 05 cm, para porta de 80 cm., ao preço de r$ 52,9000 (cinquenta e dois reais
e noventa centavos) por jg; item 111 - prego aco polido, 10 x 10, sem cabeca. diametro: 1,5mm/
comprimento: 2,3cm. embalagem 1kg., ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos)
por kg; item 115 - revestimento ceramico 32x57, bold, cor branco brilhante, pei2 (parede), ao
preço de r$ 27,4900 (vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) por m²; item 121 - eletrodo
6013 para ferro 2 mm, ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por kg; item 122 - sela trinca
de acrilico siliconizado, 300ml, ao preço de r$ 13,9000 (treze reais e noventa centavos) por un;
item 125 - mecanismo de entrada para caixa acoplada universal, ao preço de r$ 47,0000 (quarenta
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e sete reais) por un; item 160 - desengripante / lubrificante de pecas, caracteristicas: base: óleos
minerais cor: amarelado e quase transparente densidade da substância ativa a 15ºc: 0,506 0,583 g/cm3 temperatura de utilizacao: -10ºc a 140ºc ponto de ebulicao da substância ativa:
200ºc viscosidade a 40ºc: 16,5 mm2/s aplicacões: desengripa pecas metalicas enferrujadas
como porcas, parafusos, valvulas, fechaduras, dobradicas e etc. protege maquinas e
equipamentos que estejam em contato com a agua, deixando-os lubrificados. facilita a montagem
e desmontagem de pecas metalicas. lubrifica pecas metalicas, reduzindo o atrito entre elas e
evitando ruidos. pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, maquinas, equipamentos
industriais, instrumentos de medicao, cabos de aco, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas,
atuando como protetor e lubrificador, mantendo-os funcionais. limpa superficies metalicas,
deixando uma fina camada protetora, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por
un; item 161 - adesivo pva (cola), embalagem com 1 kg , ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro
reais) por lt; item 172 - regulador de pressao para nitrogenio para cilindro, ao preço de r$
264,0000 (duzentos e sessenta e quatro reais) por un; item 176 - bucha 8mm tijolo, bloco, parede
oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por un; item 185 - porta de madeira
imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 161,9000 (cento e
sessenta e um reais e noventa centavos) por un; item 204 - tinta esmalte premium, acetinado,
platina fosco, 3600ml, base solvente, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por la; item
250 - veda calha 285g, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por un; item 262 - argamassa
para pisos industriais de alto desempenho, com alta flexibilidade e adesividade, com retentor de
água e aditivo acrilico - tipo ac iii e - saco de 20kg, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais)
por sc; item 266 - revestimento cerâmico, branco , 1ªlinha, 45x45cm, pei iv, granilhado, bold, ao
preço de r$ 27,5000 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) por mt;
4) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 002 valvula reguladora de pressão para rede ar comprimido, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e
dez reais) por un; item 003 - valvula redutora para cilindro de oxigenio com fluxometro, ao preço
de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 004 - fluxometro para oxigenio, escala
normal, com corpo de metal cromado; bilha externa e interna em material inquebravel; escala
expandida de 0-15 litros/minuto; esfera de inox, botao de controle de fluxo; sistema de vedacao
tipo agulha evitando vazamentos; rosca de saida conforme padrao abnt, ao preço de r$ 65,3000
(sessenta e cinco reais e trinta centavos) por un; item 167 - 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$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un; item 171 - regulador de pressao
para ar medicinal para cilindro, ao preço de r$ 196,4500 (cento e noventa e seis reais e quarenta
e cinco centavos) por pç;
5) CONTRATADA: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - item 017 tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor azul combustao,
padrao coral, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por la; item 018 - tinta acrilico
premium 18lt, primeira linha, sem cheiro, lavavel, fosco, cor bronze lenda, padrao coral, ao preço
de r$ 340,0000 (trezentos e quarenta reais) por la; item 019 - tinta acrilico premium 18lt, primeira
linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor marfim, padrao coral, ao preço de r$ 310,0000 (trezentos
e dez reais) por la; item 020 - tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro , lavavael,
fosco, cor cogumelo japones, padrao coral, ao preço de r$ 310,0000 (trezentos e dez reais) por
la; item 040 - verniz premium 3,6lt cor mogno fosco, ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por
la; item 228 - tinta látex fosca, premium 16l, lavável,sem cheiro ,padrão coral ou suvinil, cor
nuvem suave, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por la
6) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 005 - argamassa acii, para
assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais
e noventa centavos) por sc; item 006 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço
de r$ 11,6700 (onze reais e sessenta e sete centavos) por sc; item 010 - brita n 01 (m3), ao preço
de r$ 155,0000 (cento e cinquenta e cinco reais) por mt; item 014 - rejunte branco - pacote 5 kg,
ao preço de r$ 14,9000 (quatorze reais e noventa centavos) por pct; item 015 - parafuso e bucha
6mm com cabeca chata phillips , ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por un; item
016 - parafuso e bucha 8mm com cabeca chata phillips , ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco
centavos) por un; item 026 - rolo de espuma, 5cm de espessura, com cabo, plastico resistente.
1 linha., ao preço de r$ 2,1500 (dois reais e quinze centavos) por un; item 027 - rolo de espuma,
9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$ 2,7500 (dois reais
e setenta e cinco centavos) por un; item 029 - rolo de23cm pelo baixo com cabo, 1ª linha, antirespingo, ao preço de r$ 10,2500 (dez reais e vinte e cinco centavos) por un; item 030 - trincha
1" polegada, cabo madeira, cerdas pelo de esquilo, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta
centavos) por pç; item 036 - massa corrida pva lata, 18 lts, anti mofo, para interior. 1 linha.em
conformidade com a nbr 11702, ao preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por la; item 045 - joelho
45º-100mm-pvc esgoto, ao preço de r$ 7,2000 (sete reais e vinte centavos) por pç; item 053 lavatorio com coluna em louca ceramica. cor branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de
r$ 129,0000 (cento e vinte e nove reais) por un; item 062 - registro gaveta 1/2 " com acabamento
cromado, ao preço de r$ 37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por pç; item 065 - sifao
sanfonado, flexivel, branco, para lavatorio, ao preço de r$ 5,8300 (cinco reais e oitenta e tres
centavos) por un; item 069 - torneira de bancada, bica movel 20 mm, de metal cromada, ao preço
de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 070 - torneira de parede, bica movel 20 mm, de metal
cromado , ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 071 - torneira para lavatorio 1/2",
metal cromado, ao preço de r$ 29,8000 (vinte e nove reais e oitenta centavos) por pç; item 076
- valvula americana 1 1/2, metal cromado, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por un; item 077 - 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$
375,0000 (trezentos e setenta e cinco reais) por pç; item 079 - reparo p/ valvula hidra max 2550,
ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item 082 - canaleta do sistema x 20/10,
sem separação com fita dupla face., ao preço de r$ 6,3700 (seis reais e trinta e sete centavos)
por un; item 083 - cotovelo 90° para canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 1,6000 (hum real
e sessenta centavos) por un; item 084 - cotovelo interno para canaleta do sistema x 20/10, ao
preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 085 - cotovelo externo para
canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item
088 - broca de vidia extra longa, para bucha 10 engate sds, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais
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e cinquenta centavos) por un; item 096 - lapis de carpinteiro, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e
vinte centavos) por un; item 100 - linha de pedreiro nylon 100m, ao preço de r$ 3,8300 (tres reais
e oitenta e tres centavos) por un; item 101 - cabo para enxada, ao preço de r$ 7,8000 (sete reais
e oitenta centavos) por pç; item 114 - dobradiça metalica (cromada) de 3 1/2 polegadas, para
porta, pacote com 3 unidades, ao preço de r$ 10,8000 (dez reais e oitenta centavos) por pct; item
119 - tijolo ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por un; item
127 - adesivo de contato extra 2,8kg (adesivo de contato de alto desempenho, especialmente
indicado para colagens de fitas de borda, madeira, compensado, aglomerados, mdf, hdf, concreto,
cimento), ao preço de r$ 97,0000 (noventa e sete reais) por un; item 137 - alicate de pressão aço
inox 20cm - 8", ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 138 - vergalhao liso 3/8 barra
com seis metros, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por br; item 142 - barra chata
1/2 x 1/8, ao preço de r$ 26,9000 (vinte e seis reais e noventa centavos) por un; item 143 - barra
chata 3/4 x 1/8, ao preço de r$ 40,9000 (quarenta reais e noventa centavos) por br; item 153 metalon 20x30 chapa18 - barra com 6m, ao preço de r$ 87,9000 (oitenta e sete reais e noventa
centavos) por un; item 154 - metalon 20x20 chapa 18 - barra com 6m, ao preço de r$ 65,9000
(sessenta e cinco reais e noventa centavos) por un; item 155 - metalon 50x30 chapa 18 - barra
com 6m, ao preço de r$ 138,9000 (cento e trinta e oito reais e noventa centavos) por un; item 162
- arruela lisa 3/16" zincada, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por un; item 177 - bucha
6mm tijolo ,bloco, parede oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por un; item 189
- rolo de la de carneiro 9cm com cabo, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 209 - cadeado 45 mm, ao preço de r$ 18,8000 (dezoito reais e oitenta centavos) por
un; item 212 - prego telheira 18x36 , com arruela, saco 500g, ao preço de r$ 17,9000 (dezessete
reais e noventa centavos) por kg; item 214 - parafuso gancho para bucha 6, ao preço de r$
0,3700 (trinta e sete centavos) por un; item 215 - parafuso gancho para bucha 8, ao preço de r$
0,6400 (sessenta e quatro centavos) por un; item 238 - ralo grelha 10x10 inox quadrado sistema
abre fecha facil, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item 239 - ralo
grelha 15x15 inox quadrado sistema abre fecha facil, ao preço de r$ 11,6700 (onze reais e
sessenta e sete centavos) por un; item 247 - prego (telheiro onda pequena), ao preço de r$
18,9000 (dezoito reais e noventa centavos) por kg; item 248 - prego telheiro para onda grande
saco 5oo g, ao preço de r$ 20,9500 (vinte reais e noventa e cinco centavos) por kg; item 254 desempenadeira plástica 30x20, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item 257 - arame
recozido nro 18, ao preço de r$ 21,6700 (vinte e um reais e sessenta e sete centavos) por kg;
item 264 - espatula para gesso, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por
un; item 265 - cabo extensor para pintura 3mt, ao preço de r$ 36,9500 (trinta e seis reais e
noventa e cinco centavos) por un; item 272 - desempenadeira de aço inox para massa corrida
12x29cm, ao preço de r$ 22,4000 (vinte e dois reais e quarenta centavos) por un; item 273 desempenadeira de aço inox para massa corrida 12x35cm, ao preço de r$ 20,2000 (vinte reais
e vinte centavos) por un; item 279 - gesso em pó pct c/ 20 kg, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais)
por pct; item 280 - espatula p/ gesso inox c/ cabo mad., ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e
noventa centavos) por un;
7) CONTRATADA: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO - item 008 - cal hidratado com o
selo nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por sc; item
033 - aguarras galao 5lts, ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 034 solvente base thinner 5 litros, ao preço de r$ 77,0000 (setenta e sete reais) por lt; item 041 adaptador com bolsa e rosca para registro pvc soldavel 25 mm, ao preço de r$ 0,7500 (setenta
e cinco centavos) por un; item 042 - adaptador com bolsa e rosca para registro pvc soldavel 20
mm, ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 049 - joelho 20 mm cola cola
pvc, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por un; item 050 - juncao pvc 100mm
esgoto, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por un; item 054 - parafuso castelo com bucha
10, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 056 - engate 1/2" 40cm, ao preço de r$ 3,5000
(tres reais e cinquenta centavos) por pç; item 063 - registro pressao 1/2", com acabamento
cromado, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 064 - registro pressao 3/4", com
acabamento cromado, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por pç; item 072 - torneira de
jardim de 1/2 polegada, metal cromado, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pç; item 073
- tubo pvc soldavel para agua de 20mm, barra de 06 metros., ao preço de r$ 14,0000 (quatorze
reais) por un; item 074 - tubo pvc, 25mm, barra com 6m, agua, cor marrom, ao preço de r$
19,0000 (dezenove reais) por un; item 078 - reparo universal para caixa acoplada, ao preço de
r$ 47,5000 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 080 - cola pvc 850 grs, ao
preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 086 - cadeado 30 mm, ao preço de r$
11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 092 - veda rosca 50mts x 18 mm, ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 099 - carrinho de mao, capacidade da cacamba:
50 litros. cacamba metalica, reforcado, com pneu e camara, ao preço de r$ 195,0000 (cento e
noventa e cinco reais) por un; item 104 - enxada 3 libras com cabo, ao preço de r$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por pç; item 108 - disco de corte de 4 1/2" x 1/24" x 7/8", ao preço de r$
3,2000 (tres reais e vinte centavos) por un; item 112 - prego aco polido, 15 x 15, com cabeca.
diametro: 2,4mm/ comprimento: 3,4cm. embalagem 1kg., ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois
reais e cinquenta centavos) por kg; item 113 - prego 17 x 21, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais
e cinquenta centavos) por kg; item 126 - mecanismo de saida para caixa acoplada universal, ao
preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item 131 - regua para pedreiro 3mt madeira,
ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 139 - cantoneira 1" x 1/8, ao preço
de r$ 97,0000 (noventa e sete reais) por br; item 140 - cantoneira 3/4 x 1/8, ao preço de r$
72,0000 (setenta e dois reais) por br; item 141 - cantoneira 1 1/2 x 1/8, ao preço de r$ 145,0000
(cento e quarenta e cinco reais) por br; item 144 - barra chata 1" x 1/8, ao preço de r$ 51,0000
(cinquenta e um reais) por br; item 156 - metalon 30x30 chapa 18 - barra com 6m, ao preço de r$
100,0000 (cem reais) por un; item 170 - prego 18 x 27, ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais)
por kg; item 175 - lamina p/ plaina 82mm x 5.5 x 1.2mm (compativel com makitad-07945), ao preço
de r$ 60,0000 (sessenta reais) por un; item 179 - eletroduto corrugado de 3/4 ", ao preço de r$
1,1000 (hum real e dez centavos) por mt; item 180 - eletroduto corrugado de 1/2", ao preço de r$
1,0000 (hum real) por mt; item 181 - curva raio longo 90° pvc rigido de 1 polegada com rosca, ao
preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por un; item 184 - trincha 5", ao preço de r$ 15,0000 (quinze
reais) por un; item 187 - cantoneira ferro tipo t 1", barra 6 metros, ao preço de r$ 88,0000 (oitenta
e oito reais) por un; item 201 - serra copo 2"x 1/8" aço rápido (compatível com starrett) haste
suporte para serra copo hsv1215, ao preço de r$ 46,0000 (quarenta e seis reais) por un; item
206 - escova carvao , furadeira makita, cb419, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e
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cinquenta centavos) por un; item 213 - arruela lisa 1/2, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos)
por pç; item 223 - rufo 30cm, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por mt; item 230 - rodizio
fl 612 tp ( borracha termoplastica), ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por pç; item
232 - filtro refil compativel com purificador de agua latina p355 pa335 pa355, ao preço de r$
60,0000 (sessenta reais) por un; item 233 - filtro refil compativel com purificador de água libell ,
ao preço de r$ 67,5000 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 245 - prego
aco polido, 18 x 30, com cabeca, ao preço de r$ 21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos)
por kg; item 249 - silicone transparente para vedação acético, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis
reais) por un; item 256 - manta asfaltica auto adesiva aluminizada 0,30x10mt , ao preço de r$
70,0000 (setenta reais) por un; item 258 - arame recozido nº12, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e
um reais) por kg; item 270 - prego 12x12 com cabeca, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais)
por kg;
8) CONTRATADA: MARCIA APARECIDA RUFINO SILVA - item 123 - obturador/ mecanismo
universal para saida de caixa acoplada , ao preço de r$ 106,9000 (cento e seis reais e noventa
centavos) por un; item 124 - gas refrigerante r410-a - 11,350kg, ao preço de r$ 1.680,0000 (hum
mil e seiscentos e oitenta reais) por un; item 182 - eletroduto corrugado 2", ao preço de r$ 6,9900
(seis reais e noventa e nove centavos) por mt; item 224 - calha em chapa de aço galvanizado,
largura 30cm, altura 20cm, dobra 5cm, ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais) por mt; item
226 - condutor chapa 10 x 7 cm, ao preço de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por mt;
9) CONTRATADA: DEIVID WILIAN DE MENDONCA 05876375608 - item 009 - areia media, nao
lavada, fina e coada., ao preço de r$ 151,0000 (cento e cinquenta e um reais) por mt; item 021 tinta acrilico premium , semi brilho, primeira linha, sem cheiro , 18lt base agua , cor branco neve,
ao preço de r$ 288,0000 (duzentos e oitenta e oito reais) por la; item 093 - portal de madeira 0,80
x 2,14 larg=15 cm/esp= 5cm, ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por pç; item 109
- correia bx-42, ao preço de r$ 46,5000 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item
157 - vergalhao liso 1/2 - barra com 6m, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por un; item 158
- chapa de aco carbono a frio, lisa, 1200x2500 , 16, ao preço de r$ 500,0000 (quinhentos reais)
por un; item 166 - pneu para cadeira de rodas aro 24, ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais)
por un; item 173 - rodizio p/ cadeira de rodas 6" ou 15 cm, ao preço de r$ 118,0000 (cento e
dezoito reais) por pç; item 174 - rodizio para cadeira giratoria duplo em naylon com pino de 11mmpequeno- grosso- sem bucha (para cadeira diretor/presidente), ao preço de r$ 102,0000 (cento
e dois reais) por un; item 178 - roda de borracha 6" , media, eixo c/roletes , peso suportado 130kg
(carrinho refeição /maca), ao preço de r$ 54,9000 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
por un; item 205 - porta escova furadeira makita hp 2070, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco
reais) por un; item 210 - camara de ar para cadeira de rodas pneu 24, ao preço de r$ 32,9000
(trinta e dois reais e noventa centavos) por un; item 218 -orcelanato acetinado 52x52 bege claro
absorv. agua 0,5% pei 5, ao preço de r$ 96,0000 (noventa e seis reais) por mt; item 225 - calha
moldura em chapa de aço galvanizado corte 28, ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais) por
mt; item 231 - rodizio gl 612 tp ( borracha termoplastica), ao preço de r$ 72,0000 (setenta e dois
reais) por pç; item 260 - gás refrigerante r22 botijão 13,600kg, ao preço de r$ 1.149,0000 (hum
mil e cento e quarenta e nove reais) por un; item 267 - valvula completa para mictório metal
cromado , 1/2, com acabamento, ao preço de r$ 170,0000 (cento e setenta reais) por un; item 268
- mecanismo temporizador de reparo para mictório, metal cromado , 1/2, ao preço de r$ 78,0000
(setenta e oito reais) por un; item 276 - pistão a gás para cadeiras giratórias,(secretária , diretor
, presidente ), coluna reforçada 150-170 kg,universal, ao preço de r$ 190,0000 (cento e noventa
reais) por un;
10) CONTRATADA: ALICE LARA SERAFIM 11088930662 - item 022 - fundo preparador para
metal - cor: cinza - galao de 3,6 lts, ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais) por gl; item
024 - cantoneira de aluminio 1" em l, 2mm, barra de 6 metros, ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois
reais e noventa centavos) por un; item 081 - parafuso maquina redonda (barra roscada sem fim),
mediada 4mm x 1m, com dez porcas de zinco e dez arruelas compativel com o parafuso ofertado
, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 133 - cantoneira pvc reforcada, 4x4 cm,
branca, barra 3mt, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 147 - pistola para
pintura ar direto, em aluminio, para compressor tipo tufao, ao preço de r$ 134,9000 (cento e trinta
e quatro reais e noventa centavos) por un; item 186 - porca galvanizada de 1/4, ao preço de r$
0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 227 - cj assento e encosto em nylon para cadeira de
rodas , medidas mínimas (assento 40 x 40, encosto 36x40). acompanha parafusos para fixação,
ao preço de r$ 189,0000 (cento e oitenta e nove reais) por un; item 246 - gas combustivel
macarico pequeno, ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por un;
11) CONTRATADA: GGV COMERCIAL EIRELI - item 028 - espatula de metal 4" com cabo de
madeira, ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos) por un; item 031 - trincha 2",
ao preço de r$ 4,2900 (quatro reais e vinte e nove centavos) por pç; item 032 - lixa de parede
n.120, ao preço de r$ 0,6600 (sessenta e seis centavos) por un; item 039 - tinta acrilica premium
para piso cinza escuro 18 lts, ao preço de r$ 231,0000 (duzentos e trinta e um reais) por la; item
087 - broca de vidia extra longa, para bucha s 8 engate sds, ao preço de r$ 11,9000 (onze reais
e noventa centavos) por un; item 094 - talhadeira 16mm, ao preço de r$ 9,0400 (nove reais e
quatro centavos) por pç; item 107 - colher de pedreiro numero 8, ocm cabo de madeira. aco sae
1070., ao preço de r$ 9,2500 (nove reais e vinte e cinco centavos) por un; item 129 - ponteiro
sextavado em aco 400x18mm, ao preço de r$ 29,8600 (vinte e nove reais e oitenta e seis
centavos) por un; item 132 - cola instantanea 50g (metais, madeira, plásticos, etc), compativel
com padrao tec bond, ao preço de r$ 14,8300 (quatorze reais e oitenta e tres centavos) por un;
item 135 - esquadro, ao preço de r$ 9,2400 (nove reais e vinte e quatro centavos) por un; item
136 - disco de desbaste 4 1/2 x 1/8 x 5/8 para esmerilhadeira, ao preço de r$ 3,6300 (tres reais
e sessenta e tres centavos) por un; item 146 - lixa parede 220, ao preço de r$ 0,6200 (sessenta
e dois centavos) por un; item 148 - grampo sargento 6", ao preço de r$ 39,0800 (trinta e nove
reais e oito centavos) por un; item 150 - disco flap, 4 1/2 x 7/8 , grao 60, 115mmx 22,2mm, ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 151 - broca aco rapido 1/2 engate sds, ao preço
de r$ 6,2700 (seis reais e vinte e sete centavos) por un; item 152 - broca aco rapido 5/16 engate
sds, ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze centavos) por un; item 164 - alicate rebitador
manual 4 bicos, ao preço de r$ 24,7500 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) por un;
item 168 - broca de videa para bucha 6 engate sds, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e
quarenta e cinco centavos) por un; item 183 - broca aco rapido 3/16 engate sds, ao preço de r$
3,9600 (tres reais e noventa e seis centavos) por un; item 188 - lixa para massa 80, ao
preço de r$ 0,6200 (sessenta e dois centavos) por un; item 190 - broca aço rápido 4,0 x 110mm

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 04

ANO XXIV - nº 1420
engate sds, ao preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco centavos) por un; item 191 broca aço rápido 6,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 3,6300 (tres reais e sessenta e tres
centavos) por un; item 192 - broca aço rápido 8,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 3,7900
(tres reais e setenta e nove centavos) por un; item 193 - broca videa 10,0 x 110mm engate sds,
ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 194 - broca videa
10,0 x 160mm engate sds, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por
un; item 195 - broca videa 12,0 x 160mm engate sds, ao preço de r$ 5,6100 (cinco reais e
sessenta e um centavos) por un; item 196 - broca videa 6,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$
3,6300 (tres reais e sessenta e tres centavos) por un; item 197 - broca videa 6,0 x 160mm engate
sds, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 198 - broca
videa 8,0 x 110mm engate sds, ao preço de r$ 3,7900 (tres reais e setenta e nove centavos) por
un; item 199 - broca videa 8,0 x 160mm engate sds, ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze
centavos) por un; item 200 - serra copo 1"x 1/8" aço rápido (compatível com starrett), ao preço
de r$ 30,6900 (trinta reais e sessenta e nove centavos) por un; item 203 - suporte sextavado
para serra copo ate 30mm, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 211 - camara
de ar para carrinho de pedreiro, ao preço de r$ 11,8800 (onze reais e oitenta e oito centavos) por
pç; item 216 - pistola para pintura ar direto , tipo tufão em plástico, ao preço de r$ 68,0000
(sessenta e oito reais) por un; item 219 - eletrodo inox 308 3,25, ao preço de r$ 75,0000 (setenta
e cinco reais) por kg; item 220 - riscadeira para azulejo/piso 75cm x29", compativel com irwin, ao
preço de r$ 270,0000 (duzentos e setenta reais) por un; item 221 - videa para riscadeira de piso,
ao preço de r$ 14,3500 (quatorze reais e trinta e cinco centavos) por pç; item 235 - cola de
madeira com 01 litro, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por lt; item 236 - broca para
madeira 6mm engate sds, ao preço de r$ 4,3800 (quatro reais e trinta e oito centavos) por un;
item 240 - disco de lixa com 8 furos para aspiração da poeira, óxido de alumínio, grão: 80, 225
mm, ao preço de r$ 2,6400 (dois reais e sessenta e quatro centavos) por un; item 241 - disco de
lixa com 8 furos para aspiração da poeira, óxido de alumínio, grão: 100, 225 mm, ao preço de r$
2,6400 (dois reais e sessenta e quatro centavos) por un; item 242 - disco de lixa com 8 furos
para aspiração da poeira, óxido de alumínio, grão: 120, 225 mm, ao preço de r$ 2,6400 (dois reais
e sessenta e quatro centavos) por un; item 243 - disco de lixa com 8 furos para aspiração da
poeira, óxido de alumínio, grão: 180, 225 mm, ao preço de r$ 2,6400 (dois reais e sessenta e
quatro centavos) por un; item 244 - disco de lixa com 8 furos para aspiração da poeira, óxido de
alumínio, grão: 240, 225 mm, ao preço de r$ 2,6400 (dois reais e sessenta e quatro centavos) por
un; item 252 - talhadeira c/ 30 cm, ao preço de r$ 14,2500 (quatorze reais e vinte e cinco
centavos) por un; item 261 - escova circular de aço carbono ondulada 6x1/2, ao preço de r$
44,5000 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 263 - espatula de plastico
(para massa), ao preço de r$ 2,3900 (dois reais e trinta e nove centavos) por un; item 274 rebolo para desbaste - 6pol x 1/2, granulometria a36, ao preço de r$ 36,6300 (trinta e seis reais
e sessenta e tres centavos) por un; item 275 - rebolo para afiação - 6pol x 1/2, granulometria
a60, ao preço de r$ 58,9000 (cinquenta e oito reais e noventa centavos) por un; item 277 - broca
para madeira 8mm engate sds, ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze centavos) por un; item
278 - broca para madeira 10mm engate sds, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e
cinco centavos) por un; item 283 - disco de corte, aço inoxidável, 1º linha, 7"x 0,45x 7/8" (180
x1,2 x 22,2mm), ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un.
Varginha, 31 de julho 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. 061/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2022(Ata de Registro de Preços: 131/2022,
132/2022 e 133/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 007 - grampo 106/6, 6
mm, com 5.000 unidades, usado em grampeador profissional, para grampear madeira e outros
materiais resistentes, ao preço de r$ 7,4000 (sete reais e quarenta centavos) por cx; item 021 apontador escolar, 1 furo, retangular, simples, ao preço de r$ 0,3100 (trinta e um centavos) por
un; item 030 - clips n. 2/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 13,1000 (treze reais e dez centavos)
por cx; item 032 - clips n. 4/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 13,1000 (treze reais e dez
centavos) por cx; item 036 - estilete estreito lâmina de 9mm de metal e corpo plástico., ao preço
de r$ 1,7100 (hum real e setenta e um centavos) por un; item 038 - extrator de grampo resistente,
em metal galvanizado, ao preço de r$ 1,4800 (hum real e quarenta e oito centavos) por un; item
041 - fita adesiva transparente 12x10, ao preço de r$ 0,5600 (cinquenta e seis centavos) por rl;
item 042 - fita adesiva transparente 48x45 para embalagem, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por rl; item 052 - pasta az grande para papel oficio, com 8cm de altura, ao preço
de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 054 - pasta plastica com elastico, ao preço de r$
3,1500 (tres reais e quinze centavos) por un; item 056 - pasta suspensa kraft, com grampo tipo
trilho em aco inoxidavel, com visor de plastico transparente e etiqueta branca., ao preço de r$
2,7000 (dois reais e setenta centavos) por un; item 067 - 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$ 2,0300 (dois reais e tres centavos) por un;
2) CONTRATADA: MC PAPELARIA LTDA - item 009 - grampo trilho plastico, estendido branco
para 600 folhas- pacote com 50 unidades , ao preço de r$ 23,6000 (vinte e tres reais e sessenta
centavos) por un; item 015 - prancheta duraluminio com prendedor em aco inox , 100 % esterilizavel, ideal para uso hospitalar, com cantos arredindados e prendedor livre de rebarbas, tamanho
oficio., ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por un; item 020 - almofada para carimbo nº
3 com tinta azul, 6,7cm x 11cm, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 022 - bobina de
papel p/ maquina de calcular 57x60, 01 via, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos)
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por un; item 023 - 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$ 26,7000
(vinte e seis reais e setenta centavos) por rl; item 024 - borracha para apagar lapis, branca,
medidas: 3,2 x 2,2cm, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por un; item 027 - capa
para cracha em pvc cristal formato de 100mmx70mm, com abertura lateral sem presilha, ao
preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 031 - clips n. 3/0 com 500 gramas,
ao preço de r$ 13,2000 (treze reais e vinte 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$ 2,4900 (dois reais e quarenta e nove centavos) por vd; item 035
- elastico para dinheiro na cor amarela, número 18, reforçado, pacote com 100 gramas, ao preço
de r$ 3,7800 (tres reais e setenta e oito centavos) por pct; item 037 - etiqueta adesiva 89x23, 2
carreiras, ao preço de r$ 185,0000 (cento e oitenta e cinco reais) por cx; item 046 - presilha
jacare para cracha, com presilha removível, 100mmx70mm composição da presilha em pvc
cristal e do jacaré em metal, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 049 - midia de dvd-r,
gravável 4,7 gb - 16 x, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 050 - 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$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por
un; item 053 - pasta de papelao com ferragem, na cor preta, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e
sessenta centavos) por un; item 055 - pasta porta alvara, vertical, com ilhos para pendurar,
formato 240mm x 315 mm x 20mm., ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por
un; item 063 - saco plastico transparente para pasta catalogo, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze
centavos) por un; item 064 - 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$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un;
3) CONTRATADA:ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - item 001 - bobina
termossensivel 56mmx30m, ao preço de r$ 2,6600 (dois reais e sessenta e seis centavos) por
un; item 008 - grampo para grampeador 23/13 para 100 folhas, fabricado com arame de aco
revestido, com 5000 unidades, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por cx; item 010 - lacre tipo
abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em nylon, comprimento
aproximadamente de 10,8cm, largura máxima de 2,5mm, sem numeração , ao preço de r$ 0,1200
(doze centavos) por un; item 011 - lacre tipo abracedeira, em nylon 6,6, tamanho 10 cm x 2,5mm,
cor natural ou branco. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 10,7500 (dez reais e setenta e
cinco centavos) por pct; item 012 - mídia de dvd virgem de 8gb x 8x, ao preço de r$ 1,9600 (hum
real e noventa e seis centavos) por un; item 025 - caneta para retroprojetor, cor azul, tinta
permanente 2.0 ponta fina., ao preço de r$ 4,3200 (quatro reais e trinta e dois centavos) por un;
item 026 - caneta para retroprojetor, cor preta, tinta permanente 2.0 ponta fina., ao preço de r$
4,3200 (quatro reais e trinta e dois centavos) por un; item 028 - cd-room nao regravavel, ao
preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por un; item 029 - cd-rw regravavel,
ao preço de r$ 6,2000 (seis reais e vinte centavos) por un; item 033 - clips n. 6/0 com 500
gramas, ao preço de r$ 12,5900 (doze reais e cinquenta e nove centavos) por cx; item 039 - 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$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por un; item 043 - fita para impressora epson lx 300, original, ao preço de r$
31,0000 (trinta e um reais) por un; item 044 - 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 047 - livro de ata
numerado, com 100 folhas, capa e contra capa preta, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por
un; item 048 - livro de ata numerado, com 200 folhas, capa e contra capa preta, ao preço de r$
24,3400 (vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) por un; item 051 - papel kraft medida
66x96, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por un; item 057 - 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$ 14,7900 (quatorze reais
e setenta e nove centavos) por un; item 058 - 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$ 3,2300 (tres reais e vinte e tres centavos) por un; item 059 - 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$ 3,2300 (tres reais e vinte e tres centavos) por
un; item 060 - 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$
3,2300 (tres reais e vinte e tres centavos) por un; item 061 - pincel marcador para tecidos,
composta de resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservantes, cor roxa ou
vermelha, ao preço de r$ 5,7600 (cinco reais e setenta e seis centavos) por un; item 062 - pincel
marcador para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e
conservantes, na cor preta , ao preço de r$ 5,7600 (cinco reais e setenta e seis centavos) por
un; item 065 - suporte para fita adesiva pequena, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por pç;
item 066 - 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$
50,0000 (cinquenta reais) por un.
Varginha, 31 de julho 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 REALIZAÇÃO DE
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PERÍCIAS MÉDICAS, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 064/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2022(Ata de
Registro de Preços: 134/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: WMB MEDICINA DO TRABALHO EIRELI para o registro de preços para a
contratação de serviços médicos especializados para realização de perícias médicas conforme
especificado pelo edital ao valor de R$ 197,00 (cento e noventa e sete reais) por perícia.
Varginha, 31 de julho 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 EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 065/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2022(Ata de Registro de Preços: 135/
2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NOSSA CLÍNICA PSICOLOGIA LTDA tendo como objeto o registro de
preços para a contratação de serviços especializados em avaliação psicológica conforme
especificado pelo presente edital ao valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) por teste..
Varginha, 31 de julho 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 DO
EQUIPAMENTO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 066/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2022 (Ata de Registro
de Preços: 148/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MICROMINAS EIRELI EPP item 001 - 15 kit de kit composto por 01 unidade de
sensor cassete de eletrodos para determinaca eletrolitica para gasometria, 02 unidades de
cassete desolucoes (solution pack): cartucho de solucoes para calibracao,controle de qualidade
e solucao de limpeza para gasometria e 04 rolode papel termico 79 mm x 30 m; item 002 - 13 cx
de controle interno de qualidade diário para gasometria, constituído de ampolas seladas, com
valores pré-determinados para os três níveis (i, ii e iii) dos parâmetros: ph, pco2 e po2, compatível
com o analisador de gases abl80 flex - radiometer". caixa com 30 ampolas ao valor global de R$
166.461,00 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta e um reais) sendo: item 001 15 kit de kit composto por 01 unidade de sensor cassete de eletrodos para determinaca eletrolitica
para gasometria, 02 unidades de cassete desolucoes (solution pack): cartucho de solucoes
para calibracao,controle de qualidade e solucao de limpeza para gasometria e 04 rolode papel
termico 79 mm x 30 m ao valor un de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e item 002 - 13 cx
de controle interno de qualidade diário para gasometria, constituído de ampolas seladas, com
valores pré-determinados para os três níveis (i, ii e iii) dos parâmetros: ph, pco2 e po2, compatível
com o analisador de gases abl80 flex - radiometer". caixa com 30 ampolas ao valor un de R$
2.997,00 (dois mil novecentos e noventa e sete reais).
Varginha, 31 de julho 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 UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO EM CARÁTER
DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 069/
2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2022 (Ata de Registro de Preços: 149/2022), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME para o registro de preços
para a aquisição de materiais utilizados em cirurgias de buco-maxilo em caráter de consignação,
com comodato de materiais e equipamentos conforme especificado pelo edital ao valor global de
R$ 989.756,10 (novecentos e oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e dez
centavos).
Varginha, 31 de julho 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 ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
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suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 074/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2022 (Ata de Registro de Preços: 155/2022,
156/2022, 157/2022, 158/2022, 159/2022 e 160/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 052 - bromoprida
10mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por cp; item 054 - anfotericina b 50mg, ao
preço de r$ 29,2800 (vinte e nove reais e vinte e oito centavos) por fa; item 056 - sulfadiazina de
prata 1% 400g, ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por pt; item 058 - adenosina 6mg/2ml,
ao preço de r$ 10,2400 (dez reais e vinte e quatro centavos) por ap;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 053 enoxaparina sodica 40mg/0,4ml -seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço
de r$ 20,9900 (vinte reais e noventa e nove centavos) por sg; item 060 - fenobarbital 100mg, ao
preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 061 - nalbufina (cloridrato de) 10mg/ml, ao
preço de r$ 7,8500 (sete reais e oitenta e cinco centavos) por ap;
3) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - item 017 - contraste radiologico
nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo, frasco
75 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo:
dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo conector (extensor) de
baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de r$ 243,0000 (duzentos
e quarenta e tres reais) por un; item 018 - contraste radiologico nao ionico para tomografia
computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 100 ml,
embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade,
procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa
e com a bomba., ao preço de r$ 243,0000 (duzentos e quarenta e tres reais) por un;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 029 - fitomenadiona (vitamina k1)
10mg/ml im, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por ap; item 057 bisacodil 5mg , ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 059 - nistatina 100.000ui/4g
creme vaginal 60g, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por tb; item 062 clindamicina (fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos)
por ap; item 063 - losartana potassica 50mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp;
5) CONTRATADA: VALE COMERCIAL EIRELI - item 005 - bromexina (cloridrato de) xarope 8mg/
5ml 120ml , ao preço de r$ 7,6900 (sete reais e sessenta e nove centavos) por fr; item 006 butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 20mg+2,5g/5ml, ao preço de r$ 4,6000 (quatro
reais e sessenta centavos) por ap; item 007 - dipirona sodica 1g/2ml, ao preço de r$ 6,3000 (seis
reais e trinta centavos) por ap; item 012 - cimetidina 200 mg, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito
centavos) por cp;
6) CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS S.A. - item 051 - sunitinibe 50mg, ao preço de r$
633,0200 (seiscentos e trinta e tres reais e dois centavos) por cp.
Varginha, 31 de julho 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. 075/2022 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 074/2022 (Ata de Registro de Preços: 150/2022, 151/2022, 152/2022 e
153/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 012 - pinça anatômica de
dissecção, confeccionada em aço cirúrgico inoxidável, com serrilha - tamanho 18cm, ao preço
de r$ 26,0700 (vinte e seis reais e sete centavos) por un; item 016 - agulha multipla de coleta de
sangue a vácuo , 25x0,80mm (verde), estéril, descartável, medida: 21gx1", não pirogênica, não
tóxica, livre de látex, com cânula em aço inoxidável, siliconizada, trifacetada e com dispositivo de
segurança - cx com 100 unidades, ao preço de r$ 47,7000 (quarenta e sete reais e setenta
centavos) por cx; item 017 - agulha múltipla de coleta de sangue a vácuo , 25x0,70mm (preta),
estéril, descartável, medida: 22gx1", não pirogênica, não tóxica, livre de látex, com cânula em
aço inoxidável, siliconizada, trifacetada e com dispositivo de segurança - cx com 100 unidades,
ao preço de r$ 47,7000 (quarenta e sete reais e setenta centavos) por cx;
2) CONTRATADA: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 015 - 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$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por pct;
3) CONTRATADA: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI - item 002 - agar bili esculina frasco 500
g., ao preço de r$ 1.090,0000 (hum mil e noventa reais) por fr; item 004 - meta bissulfito de sodio
p.a. acs frasco 500 gr, ao preço de r$ 37,4000 (trinta e sete reais e quarenta centavos) por fr;
item 011 - swab-haste de plastico com stuart- caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 172,8600
(cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos) por pct; item 013 - alça de platina para
inoculação de amostras biológica e repique de culturas, volume de 0,01ul, ao preço de r$
223,1200 (duzentos e vinte e tres reais e doze centavos) por un; item 014 - alça de platina para
inoculação de amostras biológica e repique de culturas, volume de 0,001ul, ao preço de r$
220,0000 (duzentos e vinte reais) por un; item 018 - bobina termossensivel 56mmx30m, ao preço
de r$ 2,7800 (dois reais e setenta e oito centavos) por un;
4) CONTRATADA: BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - item 001 - agar tcbs tiossulfato citrato bile
sacarose - frasco com 500 gr., ao preço de r$ 940,0000 (novecentos e quarenta reais) por un;
item 005 - ágar bile esculina - meio de cultura utilizado na identificação bioquímica de cocos gram
positivos, indicado para diferenciação de enterococcus sp de streptococcus grupo d - caixa
com 10 tubos contendo 3ml de meio cada , ao preço de r$ 28,7000 (vinte e oito reais e setenta
centavos) por cx; item 006 - ágar mio - motilidade/ indol/ ornitina - meio de cultura semi-sólido
para identificação de enterobactérias - caixa com 10 tubos contendo 5ml de meio cada, ao preço
de r$ 35,9000 (trinta e cinco reais e noventa centavos) por cx; item 007 - ágar chocolate - meio
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de cultura enriquecido e não seletivo para cultivo de bactérias sensíveis e exigentes - caixa com
08 tubos contendo 4ml de meio cada , ao preço de r$ 32,5000 (trinta e dois reais e cinquenta
centavos) por un; item 008 - painel de microdiluição para determinação de concentração inibitória
mínima (cim) de polimixina b para bacilos gram negativos - caixa com 10 unidades, ao preço de
r$ 200,0000 (duzentos reais) por cx; item 009 - painel de microdiluição para determinação de
concentração inibitória mínima (cim) de vancomicina para microrganismos gram positivos - caixa
com 10 unidades, ao preço de r$ 199,9000 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos)
por cx; item 019 - rugai modificado (pessoa e silva ) c/ 25 tubos, ao preço de r$ 64,0000
(sessenta e quatro reais) por pct.
Varginha, 31 de julho 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. 174/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
173/2021 (Ata de Registro de Preços: 211/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MEDSUL REMOÇÕES LTDA – EPP para o registro de preços para a contratação de serviços médicos especializados para realização de exames de endoscopia digestiva
alta sendo 48 procedimentos ao valor de R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais).
Varginha, 31 de julho 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 DA FUNDAÇÃO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 199/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 198/2021 (Ata de Registro de Preços: 209/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA - item 001 - fixador externo para punho, ao
preço de r$ 550,0000 (quinhentos e cinquenta reais) por un; item 002 - fixador externo para
umero, ao preço de r$ 858,0000 (oitocentos e cinquenta e oito reais) por un; item 003 - fixador
externo hibrido tetra femur, ao preço de r$ 880,0000 (oitocentos e oitenta reais) por un; item 004
- fixador externo circuar ou semi circular para femur ou tibia, ao preço de r$ 1.130,0000 (hum mil
e cento e trinta reais) por un; item 005 - fixador externo com sistema de correção angular, ao
preço de r$ 1.250,0000 (hum mil e duzentos e cinquenta reais) por pç; item 006 - fixador externo
linear para fêmur ou tíbia: 6 pinos de shantz, 2 barras + 12 presilhas, ao preço de r$ 610,0000
(seiscentos e dez reais) por pç; item 007 - conjunto de fixacao externa tubo a tubo, contendo:
conectores (barra barra ou barra pino) / barras comprimentos diversos / pinos schanz diametros
diversos; , ao preço de r$ 1.130,0000 (hum mil e cento e trinta reais) por un.
Varginha, 31 de julho 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. 209/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2072021 (Ata de Registro de Preços: 029/2022, 030/2022, 031/
2022, 032/2022, 033/2022, 034/2022, 035/2022, 036/2022, 037/2022, 038/2022, 039/2022, 040/
2022, 041/2022, 042/2022, 043/2022, 044/2022, 045/2022, 046/2022, 047/2022 e 048/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 015 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 40x12mm, haste de aco inoxidavel, c/ ponta em
bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e
outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade,
numero do lote registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1370 (cento e trinta sete milesimos de centavos
de real) por un; item 040 - almotolia 500ml ambar, ao preço de r$ 3,7000 (tres reais e setenta
centavos) por un; item 041 - almotolia plastica transparente 250ml, ao preço de r$ 2,6900 (dois
reais e sessenta e nove centavos) por un; item 045 - atadura de algodao ortopedico,medindo 10
cm de largura por 18 mt de comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural,
contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa
impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados
de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,7400 (setenta
e quatro centavos) por rl; item 046 - atadura de algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por
18mt de comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma
das faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada
uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificacao,
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procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,9400 (noventa e quatro
centavos) por rl; item 047 - atadura de algodao ortopedico, medindo 20cm de largura por 18mt de
comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces
uma camada de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente
em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificao, procedencia, data de
validade, registro no m.s., ao preço de r$ 1,3500 (hum real e trinta e cinco centavos) por rl; item
064 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras
nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs, cor: branca,
comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 2,4600 (dois reais e quarenta e seis
centavos) por un; item 065 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa,
elastico nos punhos e tiras nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura:
50 grs, cor: branca, comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por
un; item 127 - coletor de mat. perfuro ou cortantes para descarte de residuos quimicos ou
quimioterapicos não perfuros cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas,
seringas, bisturi, frascos, ampolas, etc ) fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio
de 1997 e do idt nea 55, na cor larajna, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia
de material quimico ou quimioterapico, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em
papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais
p/ transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado
em papelao couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes
de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total
(interna) contra umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade
para recebimento de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 11,1500 (onze
reais e quinze centavos) por un; item 166 - equipo macrogotas para administração de dietas
enterais. ponta perfurante adaptável contendo protetor. câmara de gotejamento flexível e
transparente. tubo flexível e transparente em p.v.c. (mínimo 1.20m de comprimento). regulador de
fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. conector luer macho universal com
protetor. sem filtro. embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico.
conforme portaria inmetro 502/11 de acordo com nbr 8536-5, validade: 24 meses após a
esterilização. produto de uso único. atóxico. estéril. apirogênico., ao preço de r$ 1,2300 (hum
real e vinte e tres centavos) por un; item 167 - equipo microgotas com camara graduada (bureta),
capacidade de 150 ml e escala de 1/1ml, injetor na tampa superior da camara de borracha auto
cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrofobo) na tampa superior com tampa reversivel, alca de
sustentacao de camara maior que 10 cm, ponta perfurante (penetrador) para adaptacao em
frasco, ampolas e bolsas de soro, e protetor da ponta perfurante em padrao iso, camara de
gotejamento flexivel, transparente e microgotejador, (relacao 60 gotas/ml), tubo flxivel que liga a
ponta perfurante a camara graduada (bureta), que contenha uma pinca clamp "corta fluxo" que
interrompe administracao quando necessario quando necessario e com injetor lateral em "y",
valvulado auto cicatrizante, conector luer lock rodtativo, e protetor de conector esteril, descartavel,
esteril, atoxico e apirogenico, embalado individualmente com dados de identificacao, procedencia,
tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no ministerio da saude e que
contemple a norma de referencia abnt nbr iso 8536-5, ao preço de r$ 6,5300 (seis reais e
cinquenta e tres centavos) por un; item 176 - esparadrapo 25mm x 4,5 m, ao preço de r$ 3,9500
(tres reais e noventa e cinco centavos) por rl; item 193 - fita hipoalergenica para curativos em
geral confeccionada com nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico
distribuida uniformemente em toda sua extensao, c/ dimensao de 10 cm x 10 m cor branca com
capa, excelente adesao isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem, com dados de
identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 13,6000 (treze
reais e sessenta centavos) por rl; item 195 - fita microporosa confeccionada com substrato de
não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico, aquorepelente,excelente fixação em qualquer região do corpo.medida: 2,5cm x
4,5cm. estéril e pronto para o uso. registro anvisa., ao preço de r$ 3,6000 (tres reais e sessenta
centavos) por un; item 209 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml, embalados individualmente,
dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta
centavos) por fr; item 213 - gel para ecg frasco com 250 grs - fabricado com materia priam de lata
qualidade, nao gorduroso, hidratante, soluvel em agua e de facil remocao, ph neutro, embalagem
com dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos)
por fr; item 214 - haste flexivel, e inquebravel com ponta coberta. algodao macio, firme, nao solta
fiapo e c/ antigerme, higienico, embalagem com dados de identificacao, procedencia e registro
m.s. contendo 75 hastes., ao preço de r$ 1,1100 (hum real e onze centavos) por cx; item 306 papel grau cirurgico 20x100 tubular, com dados de identificacao e procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 106,0000 (cento e seis reais) por un; item 310 - lencol de papel
descartavel hospitalar 100% celulose virgem branco-luxo de fibras longas medida 70cmx50m.,
ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta centavos) por pç; item 400 - termohigrometro
digital para leitura de temperatura interna e externa e umidade relativa, com memoria de maxima
e minima resolucao 0,1°c e 1% de vr e precisao minima de +ou- 1°c e +ou- 5% vr., ao preço de
r$ 78,2000 (setenta e oito reais e vinte centavos) por un; item 401 - termometro cabo extensor p/
vacina, ao preço de r$ 66,0000 (sessenta e seis reais) por un; item 402 - termometro clinico
digital , ao preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por un; item 404 - termômetro digital
infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, com mira laser, display lcd iluminado; faixa
de leitura em °c ou °f com escala entre: - 50+300°c; resolução do display: 0,1°c/f, ao preço de r$
112,8300 (cento e doze reais e oitenta e tres centavos) por un; item 407 - touca desc.com
elastico, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por un;
2) CONTRATADA: BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSP S/A - item 114 - cateter duplo lumem
para acesso venoso central em poliuretano, termosensivel, radiopaco, centimetrado e com
extensao de linha 7fr x 20cm, com agulha introdutora de 18ga x 6,35cm,um dialtador, um fio guia
0,32x60cm com ponta em "j", conexao em luer lock, tampas removiveis com membrana auto
cicatrizante, embalagem esteril com dados de identificacao e registro ms., ao preço de r$ 49,3900
(quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) por un; item 190 - fio guia hidrofílico 0.035x150cm,
estéril, podendo ser esterilizado em óxido de etileno, ao preço de r$ 132,0000 (cento e trinta e
dois reais) por un; item 224 - kit cateter eletrodo bipolar temporario para marca - passo cardiaco
externo nas medidas entre 4 e 7fr, comprimento 125cm,espaco do eletrodo 15mm. acompanha
introdutor e fio guia. embalagem individual, esterilizado a oxido de etileno, com dados de identificacao, instrucoes de uso e registro no ministerio da saude. produto de uso unico. tamanhos: 4fr x
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125cm - 5fr - 6fr - 7fr., ao preço de r$ 540,0000 (quinhentos e quarenta reais) por kit;
3) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 175 - escova para
limpeza de instrumentais em geral, com cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo uma das
extremidades com três filas de cerdas para descontaminação geral e a outra extremidade com
uma única fileira de cerdas para descontaminação delicada e fina, e cabo antiderrapante, ao
preço de r$ 54,9500 (cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 216 indicador para limpeza de instrumentais - características tecnicas: teste rapisod para deteccao
de proteina; deteccao de proteina por meio da mudanca de cor do frasco de teste; indicado para
avaliacao de limpeza manual e automatizada, podendo ser utilizado em instrumentais cirurgicos,
superficies, lumens e endoscopios, nao requer incubacao, capaz de detectar residuos a partir
de 1 micrograma (µg - métrico) de sensibilidade me 10 segundos. acompanha swabs ( 1 unidade
por teste). , ao preço de r$ 29,1900 (vinte e nove reais e dezenove centavos) por un; item 241
- lubrificante mineral hidrossolúvel atóxico, sem silicone, não oleoso, permeável ao agente
esterilizante (vapor), pronto para uso., ao preço de r$ 84,9200 (oitenta e quatro reais e noventa
e dois centavos) por lt;
4) CONTRATADA: CAMB COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI - item 115 - cateter
intravenoso periférico, com dispositivo de segurança;agulha siliconizada com bisel bi-angulado
e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter: garante a integridade da agulha até o momento
do uso; seu formato anatômico permite a remoção com apenas uma das mãos; conector luer-lok,
translúcido, codificado por cores e com ranhuras para fixação; câmara de refluxo em
transparente, permite rápida visualização do refluxo sangüíneo; catéter intravenoso; radiopaco;
apirogênico; esterilizado por óxido de etileno; número 14., ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e
noventa e cinco centavos) por un; item 119 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g20 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com
sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente., ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa
e oito centavos) por un; item 120 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente,
flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara
de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g22 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de
proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem
individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera
obedecer a legislação atual vigente., ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos)
por un; item 121 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a
torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo
sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da
agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em
material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a
legislação atual vigente., ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por un;
item 164 - equipo ambar para administracao de drogas fotossensiveis em conformidade com a
norma nbr 14041 (iso 8536-4) com ponta perfurante iso, camara de gotejamento flexivel, filtro de
particulas de 15 um para os equipos com filtro, filtro bacteriologico para os equipos com entrada
de ar, gotejador ajustado para 20 gotas = 1 ml e microgotejador para 60 gotas = 1 ml, tubo
extensor de pvc com 1,25 m, pinca rolete, injetor lateral, e terminacao luer macho sem rosca
(slip). acompanha saco plastico protetor de solucoes fotossensiveis. esteril, em embalagem
individual blister em papel grau cirurgico, uso unico esterelizado por oxido de etileno, com dados
de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 8,4600 (oito reais e
quarenta e seis centavos) por un; item 222 - cateter intravenoso periferico, numero 18, sem
dispositivos de seguranca, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, com protetor
do conjunto agulha/cateter, conector luer-lok, translucido, codificado por cores e com ranhuras
para fixacao, camara de fluxo transparente, radiopaco, apirogenico, esterelizado por oxido de
etileno., ao preço de r$ 1,6400 (hum real e sessenta e quatro centavos) por un;
5) CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - item 002 - agulha descartavel para raqui
anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo quincke, conexao transparente 26g x 3
1/2 - 88mm, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro de m.s., ao
preço de r$ 10,0800 (dez reais e oito centavos) por un; item 003 - agulha bisel, ponta quincke,
para punção espinhal e lombar para diagnóstico, g 22, ponta cortante tri facetada, canhão
transparente e ponta preta., ao preço de r$ 13,1700 (treze reais e dezessete centavos) por un;
item 008 - agulha descartavel para raqui anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo
quincke, conexao transparente 25g x 3.1/2-88mm - embalagem individual c/ abertura asseptica,
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 10,0800 (dez reais e oito centavos) por
un; item 009 - agulha descartavel p/ raqui anestesia c/ bisel de fina precisao microscopio tipo
quincke, conexao transparente 27g x 3.1/2-88mm.embalagem individual c/ abertura asseptica,
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 15,7500 (quinze reais e setenta e cinco
centavos) por un; item 010 - agulha desc. para puncao peridural com bisel tipo tuohytuohy n§16
g x 3 1/4 em aco inox esteril embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero
de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 29,8700 (vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) por
un; item 021 - agulha para anestesia peridural pediatrica, 18g x 3 1/2", bisel tipo tuohy, com
estilete metalico, aco inox, canhao transparente, graduacoes a cada 50mm, embalagem com
dados de identificacao, registro ms, validade., ao preço de r$ 27,7200 (vinte e sete reais e
setenta e dois centavos) por un; item 142 - dispositivo com formato tubular em t, numero 14,
confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm
a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 11,6100 (onze
reais e sessenta e um centavos) por un; item 143 - dispositivo com formato tubular em t numero
16, confeccionado em latex siliconizado; 50 cm comprimento, haste de 16 cm e calibre entre
3,0mm a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 11,6100
(onze reais e sessenta e um centavos) por un; item 144 - dispositivo com formato tubular em t,
numero 18, látex siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm.
emabalgem com dados de identificação e procedência., ao preço de r$ 11,6100 (onze reais e
sessenta e um centavos) por un; item 145 - dispositivo com formato tubular em t, numero 20, látex
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siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com
dados de identificação e procedência., ao preço de r$ 11,6100 (onze reais e sessenta e um
centavos) por un; item 146 - dispositivo com formato tubular em t, numero 22, látex siliconizado;
50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com dados de
identificação e procedência., ao preço de r$ 11,6100 (onze reais e sessenta e um centavos) por
un; item 147 - dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 08, látex siliconizado; 50cm
comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de r$ 11,6100 (onze reais e
sessenta e um centavos) por un; item 148 - dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 10,
látex siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de
r$ 11,6100 (onze reais e sessenta e um centavos) por un; item 149 - dispositivo com formato
tubular em t, numero 12, confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm
e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço
de r$ 11,6100 (onze reais e sessenta e um centavos) por un; item 150 - dreno penrose nº 01,
esteril, confeccionado em latex natural flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao,
com paredes finas, maleaveis, embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço
de r$ 1,2100 (hum real e vinte e um centavos) por un; item 151 - dreno penrose nº02, esteril,
confeccionado em latex natural flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao, com
paredes finais, maleaveis, embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 1,5100 (hum real e cinquenta e um centavos) por un; item 152 dreno penrose n. 03, esteril, confeccionado em latex natural, flexivel, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensao, com paredes finas, maleaveis embalagem com dados de identificacao
e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 1,8300 (hum real e oitenta e tres
centavos) por un; item 153 - dreno penrose n. 04, esteril, confeccionado em latex natural,
flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao, com paredes finais, maleaveis,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s, ao preço de r$
2,7800 (dois reais e setenta e oito centavos) por un; item 181 - faixa smarch com 10 cm
siliconizada, embalagem individual, com dados de identificacao, procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 21,2800 (vinte e um reais e vinte e oito centavos) por un; item 184 - faixa
smarch com 05 cm siliconizada rolo, embalagem individual com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 10,3700 (dez reais e trinta e sete
centavos) por rl; item 204 - fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho xg (extra
grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de falso tecido e gel superabsorvente;
cobertura externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre e fecha para fixação sem
perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso do usuário acima de
90kg, medida da cintura em torno de 120 a 168cm. na embalagem deverão estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente ao produto e
estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao
preço de r$ 11,6500 (onze reais e sessenta e cinco centavos) por pct; item 205 - fralda descartável
geriátrica, formato anatômico, tamanho g (grande), não tóxico, antialérgica, composição interna
de falso tecido e gel superabsorvente; cobertura externa impermeável, flexível e resistente;
sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais
antivazamento; peso do usuário em torno de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm. na
embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. atender a
legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de
2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao preço de r$ 11,6500 (onze reais e sessenta e cinco
centavos) por pct; item 206 - fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho m (médio),
não tóxico, antialérgica, composição interna de falso tecido e gel superabsorvente; cobertura
externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre e fecha para fixação sem perda da
aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso do usuário em torno de 40 a 70kg,
medida da cintura de 80 a 130cm. na embalagem deverão estar impressos todos os dados do
fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo
com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao preço de r$ 11,6500
(onze reais e sessenta e cinco centavos) por pct; item 207 - fralda descartável geriátrica,
formato anatômico, tamanho m (médio), não tóxico, antialérgica, composição interna de falso
tecido e gel superabsorvente; cobertura externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre
e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso
do usuário em torno de 20 a 40kg, medida da cintura de 40 a 96cm. na embalagem deverão estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente
ao produto e estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/
anvisa. , ao preço de r$ 16,6600 (dezesseis reais e sessenta e seis centavos) por pct; item 223
- cateter intravenoso periferico, numero 20, sem dispositivos de seguranca, agulha siliconizada
com bisel bi-angulado e trifacetado, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lok,
translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixacao, camara de fluxo transparente,
radiopaco, apirogenico, esterelizado por oxido de etileno., ao preço de r$ 1,7100 (hum real e
setenta e um centavos) por un; item 247 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto
especial de latex natural, o que oferece caracteristicas de alta sensibilidade tatil,flexibilidade e
resistencia com formato anatomico, em punhado alongado e reforcada c/estrias longitudinais
para melhor fixacao no punho, punho com trava mecanicalubrificado bio absorsivel, embalagem
envelope interno com identificacao das luvas, envelopes externo em papel grau cirurgico selada
a quente nos quatros lados, com abas superior que permite abertura asseptica,com dados de
identificacao na face externa, esterizada pelo metodo raio gama. numero nacional n. 9.0, numero
internacional n. 8.5 - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,8900 (hum real e
oitenta e nove centavos) por un; item 248 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto
especial de látex natural, o que lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e
resistência com formato anatômico, empunhado alongado e reforçado c/estrias longitudinais
para melhor fixação no punho, punho com trava mecânica lubrificado bio absorvível, embalagem
envelope interno com identificação das luvas, envelopes externo em papel grau cirúrgico selada
a quente nos quatro lados com abas superiores que permite abertura asséptica, com dados de
identificação na face externa, esterilizada pelo método raio gama, número nacional n. 7.0, número
internacional 6,5 com certificado de aprovação (c.a.), ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta
e nove centavos) por un; item 249 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial
de latex natural, o que lhe da as carac -teristicas de alta sensibilidade tatil, flexibili-dade e
resistencia com formato anatomico,empunhadoalongado,reforcado c/estrias longitudinais
paramelhor fixacao no punho com trava mecanica, lubri-ficado bio absorvivel, embalagem envelope

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 04

ANO XXIV - nº 1420
internocom identificacao das luvas, envelopes externo empapel grau cirurgico selada a quente
nos quatroslados,com abas superior que permite abertura asseptica,com dados de identificacao
em face externaesterizada pelo metodo raio gama.tamanho nacional n§ 7.5 - tamanho internacional
n. 7.0 - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove
centavos) por pr; item 251 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex
natural, o que lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistencia, com
formato anatomico, com punho alongado e reforcado com estrias longitudinais p/melhor fixacao
com trava mecanica, lubrificado bio absorvivel, embalagem: envelope interno com identificacao
das luvas, envelopes externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatro lados, com
abas superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa,
esterizada pelo metodo raio gama. tamanhonacional 8.5, tamanho internacional no 8.0. - com
certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove centavos) por
pr; item 255 - luva de procedimento de latex sem talco, tamanho p. caixa com 100un., ao preço de
r$ 34,3800 (trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) por cx; item 336 - seringa desc. 01 ml c/
agulha 13x0,38, com rosca, confeccionada em polipropileno atoxico, apirogenica integro e
adequado, o produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido
aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com sua
utilizacao, estando livre de materia estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada
em borracha sintetica, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte, deslizamento
suave em todo o percurso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando
espessura adequada que facilita a visualizacao da dosagem. a embalagem devera estar de
acordo com dispositivo da lei no 8078/90 art. 31. , ao preço de r$ 0,4400 (quarenta e quatro
centavos) por pç; item 337 - seringa de plastico descartavel 01 ml sem agulha, com rosca,
confeccionada em polipropileno atoxico, apirogenica integro e adequado, o produto acabado de
plastico transparente, permitindo a visuliazacao nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar
rigidez e resistencia mecanica condizentes com a sua utilizacao, estando livre de materia estranha,
ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintetica, livre de defeitos,
rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso,
durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando espessura adequada
que facilita a visualizacao da dosagem. a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo
da lei no 8078/90 art. 31., ao preço de r$ 0,3100 (trinta e um centavos) por un; item 342 - seringa
desc.50ml com rosca para lipoaspiracao,confeccionada em material atoxico e com resistencia
mecanica, constituido de corpo cilindrico com capacidade graduada,siliconizado,parede com
espessura uniforme,provido de bico luer lok. a extr.distal deve apres.borda cont.c/abas de forma
a pertir cond.de empunhad.e manuseio.deve possuir anelde retencao que impeca o
desprendimento do embolodo cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.naextrem.proximal 1
pistao de vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o funcionamento p/asp.e inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as cond.de empunhadura e manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e
curtos(subd.)aplica-da a superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades
entre os espacamen-tos),tracos e numeros de inscricao claros.continua, ao preço de r$ 9,0200
(nove reais e dois centavos) por sg;
6) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 173 escova multi-uso esteril uso profissional, descartavel, com clorexidina 2% (degermacao e antisepsia) com cerdas especialmente desenvolvidas para perfeita escovacao sobre a pele nos
espacos interdigitais, pontas dos dedos e leito sub-ungeal (scrub) com registro no m.s., ao preço
de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por un;
7) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 055 - atadura de
crepon medindo 10cm de largura x 4,5 mts de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada com
100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada
(uniformemente de forma cilidrica) isento de defeitos, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,5200 (cinquenta e dois
centavos) por rl; item 056 - atadura de crepon medindo 15 cm de largura por 4,5 mt de comprimento
cm 13 fios/cm2, confeccionado c/100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas
elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilindrica), isento de defeitos,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, datade validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 0,7500 (setenta e cinco centavos) por rl; item 057 - atadura de crepon medindo 20cm
de largura por 4,5 metros de comprimento com 13 fios/ cm2, confeccionada com 100% algodao
cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente
de forma cilindrica) isento de defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia,
data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por rl; item
058 - atadura de crepon medindo 30cm de largura por 4,5 metros de comprimento, com 13 fios
/ cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas, elasticidade,
adequadamente enrolada (uniformemente enrolada de forma cilindrica), isento de defeitos,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 1,9800 (hum real e noventa e oito centavos) por rl; item 059 - atadura de crepe,
medindo aproximadamente 06cm de largura x 1,8 m em repouso e 4,50 m de comprimento, cor
natural, com 13 fios/cm2, constituido de fios de algodao cru de alta torcao. bordas devidamente
acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos,
embalada individualmente, constando externamente os dados de identificacao, procedencia e
registro no ministerio da saude , ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por rl; item 118 cateter nasal para oxigenio descartavel,tipo oculos esteril,confeccionado em plastico
transparente, atoxico e flexivel, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de
esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito
centavos) por un; item 128 - coletor de urina sistema fechado - bolsa coletora com capacidade
de 2000 ml, c/ valvula anti refluxo, pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/ coleta de
amostra de urina, valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
5,1500 (cinco reais e quinze centavos) por un; item 158 - embalagem em nao tecido sms,
composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo
2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que
conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida
pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente
barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos -
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medida 100 x 100 cm - pesado - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 190,0000 (cento e
noventa reais) por cx; item 159 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com
barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas
no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia
mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta
por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes
e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 120 x 120 cm - pesado - caixa com
100 unidades, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por cx; item 160 - embalagem
em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas
termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por
fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada
interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo
com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra
rasgo e liquidos - medida 90 x 90 cm - pesado - caixa com 100 unidades, ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por cx; item 161 - embalagem em nao tecido sms, composto
de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas
externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao
materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo
meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira
contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 60 x
60 cm - pesado - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 107,0000 (cento e sete reais) por cx;
item 177 - esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura por 4,5m de comprimento, cor
branco, confeccionado com tecido 100% algodao, facilidade no rasgo, resina acrilica e adesiva
a base de borracha natural, com excelente adesao, isento de sujidades, enrolado em carretel,
em embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro m.s., ao
preço de r$ 9,0000 (nove reais) por rl; item 198 - fita para autoclave 19mm x 30m, na cor creme
c/ listras brancas, para fechamento e identificacao em pacotes de tecido a serem esterilizados
em autoclave a vapor, apos exposicao ao ciclo, as listras tornan-se cinza escuro, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 3,8500 (tres
reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 208 - frasco coletor de urina, esteril, com tampa de
rosca, transparente, capacidade 80ml, ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta e nove centavos) por
un; item 242 - luva de procedimento de latex sem talco, tamanho g. caixa com 100un., ao preço
de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por cx; item 243 - luva de procedimento de latex sem talco,
tamanho m. caixa com 100un., ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por cx; item 250 - luva
cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que lhe da as
caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato anatomico,
empunhado alongado e reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho, punho
com trava mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope interno com identificacao
das luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos quatros lados com abas
superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa,esterizada
pelo metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n. 7.5 - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,2700 (hum real e vinte e sete centavos) por pr; item 258 - luva
plástica estéril para ginecologia e mastologia (toque) - pcte c/ 100 unidades. luva plástica para
procedimento , transparente, estéril, descartável, ambidestra e de tamanho único. pacote com
100 (cem) unidades embaladas individualmente. produto descartável e estéril. , ao preço de r$
15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por pct; item 325 - sapatilha confeccionada em tnt
(tecido nao tecido) 100% polipropileno, material descartavel, atoxico, cor barnco, gramatura 20
gr, tamanho unico (baseado na numeracao ate 43)., ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos)
por un; item 352 - sonda de folley n. 10, com 02 vias, confeccionada material siliconizadoem
borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais,
cadasonda devera apresentar o numero e a capacidade dobalao estampados em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo
de esterilizacao, ao preço de r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 354
- sonda folley n. 14 02 vias, confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser
arredondada com dois orificos contra laterais, cada sonda devera apresentar o nø e a capacidade
do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de
r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 355 - sonda folley n. 16 02 vias,
confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificos
contra laterais, cada sonda devera apresentar o nø e a capaciade do balao estampado em local
visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedenca,
data de validade e tipo de esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de r$ 3,6500 (tres reais e
sessenta e cinco centavos) por un; item 356 - sonda folley n. 18 02 vias, confeccionado em
borracha, material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o n§ e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente,
embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de
esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por
un; item 360 - sonda de folley n. 22, com 02 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, devera ser arredondada c/dois orificios contra laterais,cada son-da devera
apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterlizacao, ao
preço de r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 362 - sonda de folley
n. 24, com 02 vias, confeccionada em borracha natural, material siliconizado, devera ser
arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/
dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao
preço de r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 372 - sonda para
aspiracao no 12 c/ valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 0,9200 (noventa e dois centavos) por pç; item 373 - sonda p/
aspiracao n. 14 c/ valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no ms, ao preço de r$ 0,9200 (noventa e dois centavos) por pç; item 374 - sonda para
aspiracao n. 16 com válvula (cateter spyra) embalagem com dados de identificaco e procedencia
data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,9200 (noventa e dois centavos) por un; item
381 - sonda uretral n. 22, esteril confeccionada em poli pcvinil, atoxico, flexivel, siliconizada,
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transparente, incolor, c/ comprimento de 38 a 40 cm, embala-gem individual, esteril com dados de
identificacaoe procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,8200
(oitenta e dois centavos) por un; item 382 - sonda uretral no 04, esteril confeccionada em polivinil
atoxico flexivel siliconizada,transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual esteril c/dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade.,
ao preço de r$ 0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un; item 383 - sonda uretral n. 06, esteril
confeccionada em polvinil, atoxico, flexivel siliconizada, trasnparente, incolor, com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, esteril, com dados de identificacaoe procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un;
item 384 - sonda uretral n. 08, esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel
siliconizada,transparente incolor, com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual,esteril
c/dados de identificacao e procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro
m.s., ao preço de r$ 0,5700 (cinquenta e sete centavos) por un; item 385 - sonda uretral n§ 10,
esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com
comprimento de 38 a 40cm, embalagem individual esteril com dados de identificacaoe procedencia,
data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,5800 (cinquenta e
oito centavos) por un; item 386 - sonda uretral n. 12, esteril confeccionada em polivinil, atoxico,
flexivel, siliconizada, transparente,incolor com comprimento de 38 a 40 cm,embalagem individual
esteril c/dados de identificacao e procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 387 - sonda uretral n. 14,
esteril confeccionada em polivinil, atoxico flexivel, siliconizada,transparente incolor, com
cumprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e
procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,6100
(sessenta e um centavos) por un; item 388 - sonda uretral n. 16, esteril confeccionada em
polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento e 38 a 40 cm,
embalagem individual, esteril com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e
tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos) por un; item 389 sonda uretral n§ = 24 esteril confeccionada em polivinil atoxico flexivel siliconizada,transparente
incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril c/dados de identificacao e
procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois
centavos) por pç; item 390 - sonda uretral n. 18, esteril confeccionada em polivinil, atoxico,
flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual
esteril de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedencia,data
de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos)
por un; item 391 - sonda uretral n. 20, esteril confeccionado em poli pecasvinil, atoxico, flexivel,
siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril
de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos) por un;
8) CONTRATADA: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - item 001 - abaixador de lingua de madeira
ref.001 pacote com 100 un. , ao preço de r$ 5,5500 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
por pct; item 060 - atadura gessada em rolo, embalada individualmete, identificada com os dados
de procedencia, data defabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e
registro no m.s., com dimensao de 6 cm de largura por 2m de comprimento, tecido base, 100%
algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril. , ao preço de r$
1,2800 (hum real e vinte e oito centavos) por rl; item 061 - atadura gessada em rolo, embalada
individualmente identificada com os dados de procedencia, data de fabricacao, prazo de validade,
dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s. com dimensoes de 10cm de largura por 3m
de comprimento, tecido base 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/
m2, nao esteril., ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por rl; item 132 - coletor de
mat. perfuro cortante (agulhas, seringas, bisturi, etc)fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858
de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor amarela, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/
simbologia de material infectante, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao
ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/
transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado
em papelao couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes
de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total
(interna) contra umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade
para recebimento de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 55,8000 (cinquenta
e cinco reais e oitenta centavos) por cx; item 191 - fita adesiva c/ dimensao de 19cm de largura
por 50m de comprimento, confeccionada c/ dorso de papel crepado e massa adesiva a base de
borracha natural e resina, cor bege, com boa adesao, papel p/ escrita embalado individualmente,
constando externamente dados de identificacao, procedenciada de validade e registro no m.s.
(fita crepe), ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por rl; item 196 - fita hipoalergenica para
curativos em geral, confeccionada, em nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergenico, distribuida uniformente em toda sua extensao, com dimensao de 2,5cm x 10m de
comprimento, cor branca com capa, excelente adesao, isenta de sujidades, enrolada em carretel,
em embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco centavos) por rl; item 210 - compressa de gaze 7,5cm
de largura x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao
esterilizado, isenta de amido, alvejante optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com
dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca, acondicionada em
pacotes com 10 unidades, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade,
registro no ms., ao preço de r$ 0,7700 (setenta e sete centavos) por pct; item 244 - luva de
procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais
que apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc
incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e
de uso unico, tamanho: g, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 17,8000 (dezessete reais e
oitenta centavos) por cx; item 245 - luva de procedimento em vinil, totalmente isenta de po,
desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reacoes alergicas ao contato
do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do
trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho: m, caixa com 100 unidades,
ao preço de r$ 17,8000 (dezessete reais e oitenta centavos) por cx; item 246 - luva de
procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais
que apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc
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incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e
de uso unico, tamanho: p, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 17,8000 (dezessete reais e
oitenta centavos) por pç; item 252 - luva de latex para procedimentos, grande, em latex natural,
nao esteril, ambidestro, levemente talcada, descartavel, embalagem com dados de identificacao
e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao
(c.a.), ao preço de r$ 34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por cx; item 253 - luva
de latex para procedimentos, media, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada
descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 34,9000 (trinta e
quatro reais e noventa centavos) por cx; item 254 - luva de latex para procedimentos, pequena,
em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados
de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com
certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos)
por cx; item 259 - malha tubular ortopedica, tamanho 04cm x 25 metros, constituida de fios de
algodao, binados, tipo punho simples de malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos
com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e procedencia data de validade
e registro m.s., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por rl; item 260 - malha
tubular ortopedica, tamanho 06 cm x 25 metros constitui de fios de algodao binados, tipo punho
simplesde malha com elasticidade adequada,isenta de defeitos. embalagem constando
externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$
13,2000 (treze reais e vinte centavos) por rl; item 261 - malha tubular ortopedica, tamanho 08 cm
x 25 metros, constitui de fios de algodao, binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade
adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificacao e procedencia
data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por
rl; item 262 - malha tubular ortopedica tamanho 10 cm x 25 metros, constituido roloda de fios de
algodao binados, tipo punho simples de malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos,
embalagem constando externamente identificacao e procedencia data de validade e registro
m.s., ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos) por rl; item 263 - malha
tubular ortopedica, tamanho 15 cm x 25 metros, constituida de fios de algodao binados, tipo
punho simples de malha, com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e
procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 19,7000 (dezenove reais e setenta
centavos) por rl; item 264 - malha tubular ortopedica, tamanho 20 cm, constitui rlda de fios de
algodao, binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos,com
25 metros, embalagem constando esternamente os dados de identificacao e procedencia, ao
preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por rl; item 265 - malha tubular ortopedica tamanho 30 cm,
constituin roloda de fios de algodao binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade
adequada,isenta de defeitos, com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao
e procedencia, ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por rl; item 267 - máscara
descartável dupla com elástico, com eficiência de filtragem bacteriana (efb) maior ou igual a
95%, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril e não inflamável. sem latex. com
grampo de ajuste nasal. embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade
e registro no ministério da saúde., ao preço de r$ 0,1290 (xxxxxxxxx) por un; item 297 - papel
crepado branco 30x30, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por un; item 298 - papel crepado
310g 60x60 verde , ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por un; item 299 - papel
crepado 310g 90x90 verde, ao preço de r$ 1,5500 (hum real e cinquenta e cinco centavos) por
un; item 353 - sonda de folley n. 12 02 vias, confeccionado em material siliconizado, devera ser
arredondada com dois orificios contra laterais, cada sondadevera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/
dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 358 - sonda folley n. 20 com
2 vias confeccionada em material siliconizado borracha natural, siliconizada devera ser
arredondadacom dois orificios contra laterais cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balao es-tampados em local visivel e permanente, embalagemindividual, esteril
com dados de identificacao eprocedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$ 4,4900
(quatro reais e quarenta e nove centavos) por un; item 365 - sonda gastrica n. 08, descartavel,
confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificios na
extremidade distal, distribuidos uniformemente em ate no maximo 07cm de altura e com no minimo
126 cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, data e
tipo de esterelizacao, registro m.s. , ao preço de r$ 0,9200 (noventa e dois centavos) por un; item
366 - sonda gastrica n. 10, descartavel, confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado,
transparente, incolor, com orificios na extremidade distal, distribuidos uniformemente em ate no
maximo 07cm de altura e com no minimo 126 cm de comprimento, embalagem individul com dados
de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$
0,9400 (noventa e quatro centavos) por un; item 367 - sonda gastrica n. 12,
descartavel,confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transpa-rente,incolor, com
orificios na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 07 cmde altura e
com minimo 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de identificacao e procedencia,
data e tipo de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,9700 (noventa
e sete centavos) por un; item 368 - sonda gastrica n. 14, descartavel confeccionada em polivinil,
atoxico flexivel , siliconizada, transparente, incolor, com orificos na extremidade distal distribuidos
uniformemente em ate no maximo 0,7 cm de altura e com minimo 126cm de comprimento
embalagem individual c/dados de identificacao eprocedencia,data e tipo de esterilizacao e tempo
de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por un; item 369
- sonda gastrica n. 16, descartavel confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada,
transparente,incolor com orificos na extremidade distaldistribuidos uniformemente em ate no
maximo 0,7cmde altura e com minimo 126cm de comprimento embalagem individual com dados de
identificacao e procedencia,data e tipo esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao
preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 370 - sonda gastrica n. 18,
descartavel,confeccionada em polivinil, atoxico flexivel, siliconizada, transparente, incolor,com
orificios na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7 cmde altura e
com minimo 126cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia,data,esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,0500 (hum real
e cinco centavos) por un; item 395 - tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 19 x 25 cm
com espuma interna e bordas arredondadas, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos)
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por un; item 397 - tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 16 x 25 cm com espuma
interna e bordas arredondadas, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un;
9) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 051 - aparelho para aferir pressao
arterial adulto, com fechamento em ilhos (completo), material nao tecido de facil desinfeccao., ao
preço de r$ 138,0000 (cento e trinta e oito reais) por un; item 052 - aparelho pressão arterial, tipo
aneroide, modelo portátil, material base metal, graduação mostrador 0 a 300 mmhg, material
braçadeira nylon, tipo fecho braçadeira velcro, tamanho infantil, características adicionais bolsa
para acondicionamento, componentes braçadeira, manguito e pera de látex, válvula com rosca,
sistema de proteção antiqueda. deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do
imetro, garantia contra defeitos de fabricação., ao preço de r$ 113,0000 (cento e treze reais) por
un; item 076 - bracadeira para monitor de pressao arterial, em monitor multiparametrico, em nylon
com fecho em velcro, 1 via em silicone, manguito removivel, tamanhos adulto, latex free, com
conectores padrao, ao preço de r$ 124,0000 (cento e vinte e quatro reais) por un; item 077 bracadeira para monitor de pressao arterial, em monitor multiparametrico, em nylon com fecho em
velcro, 1 via em silicone, manguito removivel, tamanho obeso, latex free, com conectores padrao,
ao preço de r$ 142,0000 (cento e quarenta e dois reais) por un; item 083 - cabo de oximetria com
sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor multiparametrico dixtal dx 2010,
ao preço de r$ 390,0000 (trezentos e noventa reais) por un; item 084 - cabo de oximetria com
sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor multiparametrico inmax, ao
preço de r$ 370,0000 (trezentos e setenta reais) por un; item 086 - cabo de oximetria compativel
com o monitor multiparametrico prolife p10, ao preço de r$ 426,0000 (quatrocentos e vinte e seis
reais) por un; item 089 - camisa de protecao para microcamera esterilizado por raios gama
(cobalto 60) atoxico e aspirogenico., ao preço de r$ 2,8900 (dois reais e oitenta e nove centavos)
por pç; item 091 - compressa cirurgica, (campo operatório), não estéril, confeccionada com fios
100% algodão, em tecido quádruplo com fio radiopaco, com entrelaçamento das quatro camadas
do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. cadarço duplo em forma
de alça. costura nas laterias que permite maior segurança, não solta fiapos. medida 45x50 cm e
gramatura 35 gramas., ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos) por un; item
092 - caneta para bisturi eletronico fabricada em material resistente que suporta altas
temperaturas, reutilizavel, autoclavavel, com cabo de ligacao de 4m, com acionamento no pedal,
indicada para cirurgias gerais de pequeno, medio e grande porte - compativel com bisturi marca
emai e wen, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais) por un; item 107 - canula para
traqueostomia modelo biesalski (conjunto) composto por: 01 canula externa para traqueostomia,
sem balao, em pvc termossensivel, siliconizada, com 2 canulas internas sendo uma delas de
reserva (sobressalente); tampa da protecao anti tosse; valvula de fonacao, conector para
oxigenio; placa (asa) de fixacao e fita de fixacao ajustavel com velcro nas extremidades,
descartavel, esteril, tamanho 9 mm, embalagem individualmente, com dados de refrencia, marca,
modelo, fabricante, validade e registro ms, ao preço de r$ 408,0000 (quatrocentos e oito reais)
por kit; item 131 - sistema coletor para broncoscopia (secrecao), com capacidade 70ml, embalagem
individual com dados de identificacao e procedencia, esterilizado com oxido de etileno e registro
no m.s., ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por pç; item 134 - conector reto 22 x 22 mm
autoclavavel , ao preço de r$ 12,4000 (doze reais e quarenta centavos) por un; item 135 conexao t universal para desmame ventilatorio, autoclavavel, medida 22 int. x 22 int x 15 mm, ao
preço de r$ 12,4000 (doze reais e quarenta centavos) por un; item 156 - eletrodo para caneta de
bisturi eletrico, haste longa de no minimo 20 com de comprimento, ponta tipo faca, fabricado em
inox, revestido de espagueti termico e autoclavavel, compativel com caneta para cauterio da
marca wen / deltronix, ao preço de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por un; item 157 - eletrodo
para eletrocauterio emai modelo faca reta 67mm, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais)
por un; item 174 - escova para jarros, papagaios 3,440 x 10cm, comprimento cabeça da escova
com cabo de arame torcido 12,5cm comprimento , ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis
reais) por un; item 182 - faixa smarch com 15 cm, siliconizada embalagem individual, com dados
de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 28,8000 (vinte e oito
reais e oitenta centavos) por un; item 183 - faixa smarch 20 cm siliconizada - embalagem
individual com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
37,0000 (trinta e sete reais) por rl; item 192 - fita cadarço 100% algodao na cor branca, 10mm de
largura, ao preço de r$ 0,8400 (oitenta e quatro centavos) por mt; item 202 - fixador para canula
de traqueostomia confeccionado em tecido de algodao, atoxico, hipoalergico e anti escaras. com
velcro nas extremidades para fixacao da canula de traqueostomia. regulavel atraves de velcro
para uniao das bandas . livre de latex, ao preço de r$ 11,9000 (onze reais e noventa centavos)
por un; item 211 - compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodao nao esteril, isenta de amido, alvejante optico e residuo
de detergente, acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de
cor branca, acondicionada em pacotes com 500 unidades, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais)
por pct; item 212 - compressa de gase em rolo (tipo queijo) c/ 91cm de largura x 3 dobras
alvejada, hidrofila, nao esteril 08 dobras, 13 fios 100% algodao, altamente absorvente, macio e
isento de impurezas, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro
no m.s.., ao preço de r$ 108,0000 (cento e oito reais) por rl; item 293 - máscara para oxigênio
adulto de não reinalação, transparente, com reservatório tipo bag para alta concentração de
oxigênio, reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para
rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento., ao preço de r$ 32,8000 (trinta e dois reais
e oitenta centavos) por un; item 301 - papel grau cirurgico, resistente a esterelizacao e ao
manuseio, atoxico com uma face branca opaca e a outra transparente, descartavel, tamanho
100 x 150, com dados de identificacao e procedencia validade e registro no m.s. , ao preço de
r$ 0,2800 (vinte e oito centavos) por un; item 302 - papel grau cirurgic0 resistente a esterilizacao
e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho
100x400, com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao preço de r$
0,5200 (cinquenta e dois centavos) por un; item 312 - papel para ecg medida 80 mm x 20 mts,
compativel com o equipamento alfamed, modelo compassus 3000, ao preço de r$ 10,9000 (dez
reais e noventa centavos) por un; item 350 - sonda nasal para alimentacao enteral adulto n. 12
acompanhada fio c/ guia de insercao com peso de aco inox na ponta c/ lubrificante, conector
com duas vias (injetor lateral), nao esteril, biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco,
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 12,9000
(doze reais e noventa centavos) por un; item 414 - tubo endobronquial descartavel n. 37: de
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duplo lúmen (traqueal e bronqueal), descartável, estéril em óxido de etileno, transparente,
confeccionado em pvc, para permitir a ventilação seletiva dos pulmões, com 02 balões internos,
váuvulas self-sealing externas adaptáveis a seringa e balões pipilotos individuais codificadas
através de cores, balão traqueal confeccionado para exercer baixa pressão a traquéias quando
insulflado. ponta atraumática, acompanha um guia de entubação, três cateteres de sucção e um
conector de carleans em forma de `y` com dois adaptadores duplos giratórios. lado esquerdo
com balão bronquial em forma de "s" com orifício lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial
para evitar oclusão da via e aumento da resistência respiratória (com gancho carina). com linhas
radiopacas nas pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orifício de murphy para melhor
visualização do posicionamento do tubo. embalagem individual em invólucro apropriado.
acondicionamento de do com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 450,0000
(quatrocentos e cinquenta reais) por un; item 415 - tubo endobronquial descartavel n. 39: de
duplo lumen (traqueal e bronqueal), descartavel, esteril em oxido de etileno, transparente,
confeccionado em pvc, para permitir a ventilacao seletiva dos pulmoes, com 02 baloes internos,
valvulas self-sealing externas adaptaveis a seringa e baloes pipilotos individuais codificadas
atraves de cores, balao traqueal confeccionado para exercer baixa pressao a traqueias quando
insulflado. ponta atraumatica, acompanha um guia de entubacao, tres cateteres de succao e um
conector de carleans em forma de "y" com dois adaptadores duplos giratorios. lado esquerdo
com balao bronquial em forma de "s" com orificio lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial
para evitar oclusao da via e aumento da resistencia respiratoria. com linhas radiopacas nas
pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orificio de murphy para melhor visualizacao do
posicionamento do tubo. embalagem individual em involucro apropriado. acondicionamento de do
com as exigencias do ministerio da saude., ao preço de r$ 450,0000 (quatrocentos e cinquenta
reais) por un; item 466 - frasco para aspiração com capacidade de 5000ml em polipropileno ou
vidro graduado com tampa rígida de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de r$ 393,0000
(trezentos e noventa e tres reais) por un;
10) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 042 alça de ressecção compativel com ressectoscopio da marca karl starz 26 french (alça de um
polo)., ao preço de r$ 375,0000 (trezentos e setenta e cinco reais) por un; item 126 - clipe
metalico totalmente em titanio com fechamento distal proximal, com superficie interna com serrilhas
transversal atraumatico e com extremidades arredondadas (atraumaticas), no tamanho mediogrande. esterilizado em irradiacao embalagem com dados de identificacao e procedencia e
registro no ms. compativel com o aparelho clipador storz., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e
cinco reais) por un; item 180 - evacuador de ellik, material coletador em vidro, material succao
latex, material conector metalico autoclavavel para cirurgias urológicas, ao preço de r$ 1.800,0000
(hum mil e oitocentos reais) por un;
11) CONTRATADA: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 011 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 13x45mm, haste de aco inoxidavel com ponta em
bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e
outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao,data de
validade,n§ do loteregistro no m.s. , ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 044 algodao hidrofilo em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme,
homogenea, macia cor branca, isento de impurezas, acidos, alcalis, alvejante optico, amido, boa
absorcao e retencao de liquidos, inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensao,
apresentado em rolos,contendo 500gr e embalados individualmente com descricao de sua
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por rl;
item 062 - atadura gessada em rolo, embalada individualmente, identificada com os dados de
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e
registro no m.s.com dimensao 15cm delargura por 3m de comprimento, tecido base, 100%
algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 480,0 g/m2, nao esteril., ao preço de r$ 2,4800
(dois reais e quarenta e oito centavos) por rl; item 063 - atadura gessada em rolo, embalada
individualmente, identificada com os dados de procedencia, data defabricacao, prazo de validade,
dimensoes, lote defabricacao e registro no m.s.,com dimensao de 20cmde largura por 4m de
comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/mý,
nao esteril, ao preço de r$ 3,8500 (tres reais e oitenta e cinco centavos) por rl; item 068 bandagem adesiva pós coleta para adulto, em formato esférico e na cor bege - cx com 500
unidades, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por cx; item 334 - seringa de plastico
descartavel 03ml s/agulha com rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico apirogenica,
integro e adequado, produto acabado deplastico transparente, permitindo a visualizacao nitida
do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com
sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintetica livre de defeitos, rebarbas atoxica, apirogenica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percuso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao da dosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao preço de r$
0,2290 (duzentos e vinte e nove milpesimos de centavos de real) por un; item 335 - seringa de
plastico descartavel 05 ml sem agulha, com rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico
apirogenica, integro e adequado. o produto acabado de plastico transparente, permitindo a
visualizacao nitida do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica
condizentes com sua utilizacao, estando livre de materia estranha, ciscos ou sujeiras. a rolha do
embolo confeccionada em borracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e
inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracao e ou injecao,
nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao
dadosagem. a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao
preço de r$ 0,2890 (duzentos e oitenta e nove miléwsimos de centavos de ral) por un; item 338
- seringa de plastico descartavel 10 ml sem agulha, com rosca, confeccionada em polipropileno,
atoxico apirogenica, integro e adequado o produto acabadode plastico transparente, permitindo
a visualizacao nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica
condizentes com a sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha
do embolo confeccionada em borracha sintetica, livre de defeitos, rebarbas atoxicas, apirogenica
e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracao e ou injecao,
nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao da dosagem.
a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a lei n§ 8078/90 art.31., ao preço de
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r$ 0,4390 (quatrocentos e trinta e nove centavos de real) por un; item 339 - seringa de plastico
descartavel 20ml sem agulha, c/ rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico, apirogenica,
integro e adequado. o produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao nitida
do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes coma
sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo
confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracaoe ou injecao nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei n§ 807890 art. 31., ao preço de r$
1,4390 (um real quatrocentos e trinta e nove milkpesimos de centavos de real) por un; item 340
- seringa descartável 20 ml, sem agulha, com bico liso central, confeccionada em polipropileno,
atóxico, aspirogênica. produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao
nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes
coma sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo
confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracaoe ou injecao nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei n§ 807890 art. 31., ao preço de r$
0,7490 (setecentos e quarenta e nove mil?esimos de centavos de real) por un; item 378 - sonda
para aspiração traqueal, tamanho no 08, 50 cm (aproximadamente), confeccionada em material
atóxico, pvc, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais
atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital), estéril,
descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição estendida,
embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, ao preço de r$ 1,1500 (hum real e
quinze centavos) por un; item 379 - sonda para aspiração traqueal, tamanho no 10, 50 cm
(aproximadamente), confeccionada em material atóxico, pvc, maleável, flexível, transparente,
atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa
distal intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a
manutenção da sonda em posição estendida, embalagem individual com abertura em pétala e
asséptica, ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por un;
12) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 048 ambu em latex capacidade total de 1500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara transparente com
coxim em borracha tamanho adulto. valvula de admissao de ar com conexao para a entrada do
oxigenio. valvula de escape, bolsa reservatorio e mangueira para conexão do ambu diretamente
a rede de oxigênio móvel ou fixa. eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com oxigenio movel ou
fixo., ao preço de r$ 276,4200 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) por
un; item 049 - ambu em latex capacidade total de 500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara
transparente com coxim em borracha tamanho infantil. valvula de admissao de ar com conexao
para a entrada do oxigenio. valvula de escape, bolsa reservatorio e mangueira para conexão do
ambu diretamente a rede de oxigênio móvel ou fixa. eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com
oxigenio movel ou fixo., ao preço de r$ 276,4200 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta e
dois centavos) por un; item 053 - aspirador cirúrgico de rede de oxigênio, frasco de 400ml, em
policarbonato, tampa em polipropileno/nylon, as conexões devem obedecer às exigências das
normas abnt., ao preço de r$ 118,1700 (cento e dezoito reais e dezessete centavos) por un; item
054 - aspirador rede de vacuo plastico 400ml, tampa injetada em nylon com enxerto de metal
cromado, manômetro de 0 30hg, botão de regulagem de aspiração, frasco graduado e bóia de
segurança que impede a passagem de secreção para canalização, utilizado em rede de vácuo.,
ao preço de r$ 161,7000 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos) por un; item 081 cabo de ecg, com 05 (cinco) vias, compativel com monitor multiparametrico da marca dixtal dx
2010, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item 093 - canula de guedel
n.02, confeccionada em pvc transparente, atoxico,flexibilidade e curvatura adequadas,orificio
central que garanta ventilacao,borda deseguranca,resistente a desinfeccao. embalados
individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por un; item 094 - canula
guedell numero 03,confeccionado em material atoxico,flexibilidade e curvatura
adequadas,orificiocentral que garanta ventilacao,borda de segurancaresistente a desinfeccao.
embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por
un; item 095 - canula de guedel numero 04, confeccionada em material pcatoxico, flexibilidade e
curvatura adequadas, orificio central que garanta ventilacao, borda de seguranca, resistente a
desinfeccao. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo,
fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco
centavos) por un; item 097 - canula de guedel n.05,confeccionada em pvc transparente, atoxico,
flexibilidade e curvatura adequadas, orificio central que garanta ventilacao,borda
deseguranca,resistente a desinfeccao. embalados individualmente, identificados com dados de
referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4500 (quatro
reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 106 - canula de guedel n. 01, confeccionada em
material atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio central que garanta ventilacao,
borda de seguranca, resistente a desinfeccao, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, validade e registro, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por un;
item 125 - circuito respirtatorio fabricado em silicone e totalmente autoclavavel. traqueia corrugada
externamente e lisas em sua face interna, dando maior resistencia e flexibilidade ao circuito
respiratorio. material resistente a altas temperaturas e 100 % autoclavavel. traqueia translucida
de facil higienizacao e secagem, em silicone, medida: 22 x 1200 mm (adulto), ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por un; item 137 - conjunto de nebulizacao com mascaras
transparentes (contendo 01 mascara, 01 mangueira e 01 copo dosador), adulto, para ar
comprimido. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo,
fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 7,9000 (sete reais e noventa centavos)
por un; item 138 - conjunto macronebulizacao, composto de frasco em plastico regido constituido
em policarbonato ou material similar que permite sua esterilizacao, atoxico, que possua tampa e
conexoes fabricadas em abs, frasco 500ml, com hastes e roscas para conexao de saida de
fluxometros. traqueia 1,20m corrugada com interior liso atoxico em silicone ou pvc e mascara
facial adulto em pvc. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca,
modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por
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un; item 238 - lampada para laringoscopio numero 4, convencional, luz branca, ao preço de r$
30,7700 (trinta reais e setenta e sete centavos) por un; item 269 - mascara laringea desc. n.03
(sem latex), ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por un; item 270 - mascara laringea desc.
n.04 (sem latex), ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por ui; item 271 - mascara laringea
desc. n.05 (sem latex), ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por un; item 273 - mascara
laringea desc. n.2,0 (sem latex), ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por un; item 274 mascara laringea desc. n.2,5 (sem latex), ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por un; item
282 - mascara para traqueostomia confeccionada em pvc, flexivel e transparente, material
atoxico ajustavel ao diametro do pescoço atraves de tira elastica, com adaptacao nao invasiva
de oxigenio, que permite angulo giratorio de 360° e entrada para circuito medida padrao e orificio
para escape de ar, esterilizavel., ao preço de r$ 15,5500 (quinze reais e cinquenta e cinco
centavos) por un; item 464 - umidificador para oxigenio com tampa e corpo de nylon, com rosca
em metal, frasco plastico de 250ml,com niveis maximo e minimo,conexao de entrada de oxigenio
com rosca padrao, ao preço de r$ 14,9000 (quatorze reais e noventa centavos) por un;
13) CONTRATADA: UNIT INDUSTRIA COM IMP E EXP LTDA EPP - item 004 - agulha de biopsia
de alta qualidade que proporciona amostras histologicas para diagnostico e caracterização de
lesao suspeita; corte automatico de calibre 14ga (2.0mm) e 10cm de comprimento, ponta ecogenica
para retirada de tecidos da mama, compativel com disparador modelo promag ultra., ao preço de
r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por un; item 027 - agulha para aspiração e biópsia da
medula óssea na região do esterno (mielograma), descartável, confeccionada em aço inoxidável
a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no tamanho de 16 g x 60 mm. agulha é
composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer lock e de um mandril, ambos com
ponta biselada. embalagem com os dados de identificação, procedência, número do lote e
número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais)
por un; item 028 - agulha semiautomática para biópsia de partes moles tipo "tru-cut" com recuo,
sem necessidade de uso de disparador - medidas: 14 g x 16 cm, ao preço de r$ 65,0000
(sessenta e cinco reais) por un; item 029 - agulha semiautomática para biópsia de partes moles
tipo "tru-cut" com recuo, sem necessidade deuso de disparador. medidas: 16 g x 18 cm, ao preço
de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un;
14) CONTRATADA: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 005 - agulha
de huber para puncao de port implantaveis, canula especial para puncionamnto de camaras de
injecao; tamanho 20 g x 25 mm, com extensao e clamp de interrupcao de infusao; embalagem
individual com abertura asseptica e dispositivo de seguranca que protege da picada acidental
com agulha (exposicao ocupacional ao risco biologico que o procedimento apresenta). devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade,
numero de lote e registro no m.s., ao preço de r$ 28,8000 (vinte e oito reais e oitenta centavos)
por un; item 030 - agulha para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao bisel 30 graus, tubo da injecao com conexao luer lock. agulha completamente revestida e isolada
eletricamente esteril tamanho a100x04 de g21 a g23. , ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove
reais) por un; item 031 - agulha para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao
- bisel 30 graus, tubo da injecao com conexao luer-lock. agulha completamente revestida e
isolada eletricamente, esteril - tamanho a 50 x 04 - de g50 a g100 caixa com 25 unidades , ao
preço de r$ 1.725,0000 (hum mil e setecentos e vinte e cinco reais) por cx; item 169 - equipo para
transfusao sanguinea com camara de filtro transparente e flexivel de 170 a 200 micras com area
de filtragem de 18 cm³, com camara de gotejamento transparente cristal, tubo extensor continuo
sem terminacoes em latex ou similar, transparente, cristal, flexivel, igual ou superior a 1,5 m de
comprimento, perfurador especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com
conicidade a 6% e protetores que garantam a sua esterilidade. esteril, apirogencio, atoxico,
embalado em papel grau cirurgico. pinca rolete para controle de gotejamento e conexao luer slip
ou luer lock. embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no ms., ao
preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por al; item 185 - filtro mecânico hepa plissado
com membrana única hidrofóbica, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal
reta, uso adulto em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço
morto de 66 ml e volume tidal de 200 a 1500 ml, com acesso luer lock com tampa para monitoração
para capnógrafo, embalado em papel grau cirúrgico. resistência ao fluxo de 30l/min: menor ou
igual a 0,2kpa, peso do filtro menor un que 41g. eficiência de filtração viral e bacteriana de
99.9999%, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 186 - filtro para remocao
de leucocitos, para preparacao de hemacias. filtro para remocao de leucocitos de 1 unidade de
concentrado de hemacias ou sangue total, para uso em beira de leito. composto de: um filtro e um
penetrador para bolsa de sangue, compatível com todas as marcas e modelos de bolsas de
sangue exisitentes no mercado, sistema para auxiliar no preenchimento do filtro e remocao de ar
sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara de gotejamento transparente, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho. permitir ajuste da
velocidade de transfusão em aproximadamente 20 gotas para 1 ml de sangue. produto esteril,
atoxico e apirogenico, esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano
biocompatível, acondicionado em carcaça semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia
maior que 4log ou mais de 99,99% dos leucocitos presentes. recuperar mais que 90% de
hemoglobina. embalado individualmente em embalagem plastica, contendo as informacoes de
acordo com as legislacoes vigentes. caixa com 25 filtros., ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e
duzentos e cinquenta reais) por cx; item 187 - filtro para remocao de leucocitos, para preparacao
de plaquetas. filtro para remocao de leucocitos de ate 10 unidades de concentrado de plaquetas
produzidas, a partir de sangue total ou 1 unidade concentrado de plaquetas obtida por aferese
para uso em beira de leito. composto de um filtro e um penetrador para bolsa de sangue compativel
com todas as marcas e modelos de bolsas de sangue do mercado, sistema para auxiliar no
preenchimento do filtro e remocao de ar sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara
de gotejamento transparente para visualizacao e controle do processo de transfusao, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho permitir ajuste de
velocidade de transfusao ( 20 gotas para 1 ml de sangue). produto esteril, atoxico e apirogenico,
esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano, acondicionado em carcaça
semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia maior que log ou mais de 99,9% dos
leucocitos presentes. recuperacao de plaquetas maior que 90%. filtro embalado individualmente
em embalagem plastica contendo as informacoes de acordo com as legislacoes vigentes. caixa
com 25 filtros., ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e duzentos e cinquenta reais) por cx; item 268
- mascara laringea desc. n.01 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por
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un; item 272 - mascara laringea desc. n.1,5 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e
cinco reais) por un; item 283 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 2, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 284 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 3, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 285 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 4, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 286 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 5, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 287 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 0, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 288 - mascara para ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel
(siliconizado). conexao universal, transparente, autoclavel, nº 1, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta
e quatro reais) por un; item 348 - sistema aspiracao 14fr p/traqueostomia - sistema fechado, ao
preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un; item 349 - sistema de aspiracao 14fr
endotraqueal - sistema fechado, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un;
15) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 024 - agulha
para puncao intra ossea composto de dispositivo plastico com trava de segurança e mola
disparadora, corpo plastico e trva de seguranca em policarbonato, com profunidade de penetracao
ajustavel, agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo,
tamanho infantil, calibre 18g, diametro 1,25 mm, comprimento 23,6 mm, profundiade ajustavel 0,5
a 1,5 cm, embalagem com dados de identificacao, validade, registro no ms e fabricante., ao preço
de r$ 227,0000 (duzentos e vinte e sete reais) por un;
16) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 136 - equipo para
infusao simultanea de 02 solucoes parenterais em pvc, com conectores luer femea, adaptador
em y, intermediario luer, comprimento 14cm, contendo 02 tampas reservas. embalagem individual
(blister), uso unico esterilizado por oxido de etileno (conexao 2 vias) embalagens com dados de
identificacao, procedencia, data de validade, reg. m.s. com tampa reserva, ao preço de r$ 2,3900
(dois reais e trinta e nove centavos) por un; item 165 - equipo macro gotas com injetor lateral,
sistema fechado, entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. fabricado em pvc
transparente e atóxico. possui tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. conforme
portaria inmetro 502/11 de acordo com nbr 8536-5, embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado
por óxido de etileno., com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s., ao
preço de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 168 - equipo microgotas
com injetor lateral, membrana auto cicatrizante, ponta perfurante afaptável com facilidade e
segurança em qualquer tipo de frasco, ampola ou bolsa. contendo protetor, camara de gotejamento
rigida e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da solucao a ser administrada. tubo
flexivel e transparente em pvc de no minimo 1,20m de comprimento, regulador de fluxo (clamp e
rolete) para controle de fluxo com seguranca, conector luer macho universal com protetor.
conforme portaria 502/11 inmetro de acordo com nbr 8536-5, embalado individualmente em papel
grau cirurgico e filme termoplastico, contendo os dados impressos de identificacao. lote, data de
fabricacao e validade, registro no ms conforme nbr 14041/1998., ao preço de r$ 2,9000 (dois
reais e noventa centavos) por un; item 229 - lamina para bisturi numero 10 descartavel, esteril,
confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade,isenta de rebarbas e sinais de oxidacao.
a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao.
deverao ser embaladfas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do
produto. ate o momento do uso,facilitando a abertura e transferencia do conteudo, c/ tecnica
asseptica, acondicionadas em caixas de acordo c/ a praxe do fabricante de acordo c/ o dispositivo
dalei no 8078/90 no , contendo 100 unidades por caixa, embalagem com dados de identificacao
e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 230
- lamina para bisturi, numero 11 descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira
qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente
afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embalados individualmete de forma
a garantir a esterilidadee integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a abertura e
transferencia do conteudo, com tecnica, asseptica, acondicionadas em caixas de acordo com a
praxe do fabricante, de acordo com odispositivo da lei 8078/90 no, contendo 100 unidades /
caixa, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$
0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 231 - lamina para bisturi numero 15, descartavel,
esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de
oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi
padrao. deverao ser embaladadas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade
do produto ate o momento do uso facilitando a abertura e transferencia do conteudoc/ tecnica
asseptica, acondicionadas em cx de acordo c/a praxe do fabricante de acordo c/ dispositivo
dalei no 8078/90 , c/100 un, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro
m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 232 - lamina para bisturi
numero 22, descartavel, esteril confeccionada em aco inoxidavel de 1¦ qualidade isenta derebarbas
e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada, adaptando-se ao
cabo de bisturi padrao. deverao ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidadee
integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a abertura e transferencia do conteudo,
com tecnica asseptica, acondicionadas em caixas deacordo com a praxe do fabricante, de
acordo com odispositivo da lei 8078/90, c/100 un, embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 240
- lancetas estereis para teste de glicemia capilar (puncao digital) em aco inoxidavel, ponta em
visel e embutida em corpo plastico ou outro material compativel com a finalidade, com tampa
protetora de facil remocao. embalagem resistente que garanta a integrridade do produto ate o
momento da utilizacao. utilizacao unica por meio de dispositivo de seguranca conforme nr32., ao
preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por un; item 406 - torneira desc. 03 vias p/ monitoracao
invasiva da pressao, administracao de liquidos embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,7500 (setenta e cinco centavos) por un; item 408
- transofix - adaptador p/soro(bolsa) s.fechado, ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos)
por pç; item 410 - tubo conector (extensor) 120cm, rosca dupla (luer lock), embalados
individualmente, embalagens contendo lote, validade, fabricante e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,5100 (hum real e cinquenta e um centavos) por un;
17) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE
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COBRANCAS LTDA -ME - item 017 - agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região
da crista ilíaca, estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável a.i.s.i. 304 e a estrutura de
policarbonato grau médico no tamanho de 11 g x 150 mm. agulha é composta de uma cânula com
conexão para seringa tipo luer lock e de um mandril, ambos com ponta biselada. embalagem com
os dados de identificação, procedência, número do lote e número do rms, conforme a legislação
vigente, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item 023 - agulha para aspiração de
medula óssea- dimensão: 08g e comprimento 150mm - composição: aço inoxidável com estrutura
de policarbonato grau médico, estéril, descartável, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por
un; item 112 - cateter de acesso venoso central mono lumen 16ga x 20 cm, ao preço de r$
49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 116 - cateter nasal, tipo óculos, neonatal, para
oxigenoterapia, em pvc atóxico e flexível, pronga em silicone, conexão nasal arredondada e
atraumática, extensão ajustável, descartável, estéril. embalagem individual, ao preço de r$ 28,0000
(vinte e oito reais) por un; item 188 - filtro umidificador eletrostático para ventilação mecânica de
pacientes adultos com conector intermediario extensivel (traqueinha)., ao preço de r$ 5,6900
(cinco reais e sessenta e nove centavos) por un; item 380 - sonda de gastrostomia para
alimentacao enteral esteril 20 fr/ch (6.7 mm) - compativel com modelo kangaroo, com injetor
lateral e adaptador para equipo; balao: 20cc - 20 ml; confeccionada em 100% silicone transparente;
3 vias (balao, dieta e via acessoria); tampa para maior seguranca e higiene; esteril; radiopaca
(permite posicionamento atraves de radiografia); anel de fixacao; marcacao de referencia a
cada centimetro para melhor posicionamento; balao interno para retencao; conector em y removivel;
ponta distal com abertura; disco externo para protecao; acompanha 01 sache de 2,7 g de gel
soluvel em agua; livre de dehp; isento de latex; esterilizado por oxido de etileno., ao preço de r$
105,5000 (cento e cinco reais e cinquenta centavos) por un;
18) CONTRATADA: QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA - item 016 - agulha desc. perid. c/
bisel tuohy n. 17g em aco inox esteril embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 31,2100 (trinta e um reais e vinte e um centavos) por
un; item 098 - canula de traq. desc. 5,0 c/b , ao preço de r$ 34,4000 (trinta e quatro reais e
quarenta centavos) por pç; item 099 - canula de traqueostomia numero 06 - confeccionada em
material atoxico flexivel, transparente, composta por canula externa com balao, tampa de vedacao,
linha em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta
arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e procedencia,
data e tipo da esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s.. , ao preço de r$ 34,4000
(trinta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 100 - canula de traqueostomia descartavel
n. 7, confeccionada em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula externa com
balao, tampa de vedacao, linha em local visivel, acabamneto que naocause traumatismo traqueal,
mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril comdados de identificacao
e procedencia, data e tipoda esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 34,4000 (trinta e
quatro reais e quarenta centavos) por un; item 101 - canula de traq. desc. 7.5 c/b, ao preço de
r$ 34,4000 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 102 - canula de traqueostomia
descartavel n. 8, confecci onada em materail atoxico flexivel, transparente,composta por canula
externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel, acabamneto que naocause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril
comdados de identificacao e procedencia, data e tipoda esterilizacao e tempo de validade, ao
preço de r$ 34,4000 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 103 - canula de
traqueostomia descartavel no 8,5, confeccionada em material atoxico flexivel, transparente,
composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha radiopaca, asas de fixacao
com impressao do numero em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal,
mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de es esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$ 34,4000
(trinta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 104 - canula de traqueostomia descartavel
no 9.0, confeccionada em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula externa
com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo
traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril com dados de
identificacao e procedencia, data e tipo da esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s..
, ao preço de r$ 34,4000 (trinta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 124 - cateter
para anestesia peridural continua em poliamida (perifix), radiopaco ponta romba com tres orificios
laterais, conexao luer lock esteril g 16, embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s.., ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por un; item 170 equipo para aferir pressao venosa central, com fita graduada com adesivo, embalado em papel
grau cirurgico, esterilizado a oxido de etileno., ao preço de r$ 5,2000 (cinco reais e vinte
centavos) por un; item 343 - seringa de perda de resistência descartavel 7ml, para ser utilizada
na técnica de resistência para anestesia peridural, sem agulha, com bico liso central (tipo slip),
confeccionada em polipropileno, atóxico, apirogênica. produto acabado de plastico transparente,
permitindo a visualização nitida do fluído aspirado, de fácil deslizamento, redução de atrito,
permitindo maior sensibilidade táctil para melhor localização do espaço peridurtal condizentes
com a sua utilização, estando liver de materia estranha ciscos ou sujeiras. embolo confeccionado
em borracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, apresentando
espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. a embalagem deverá estar de
acordo com o dispositivo da lei nr.807890, art. nr. 31, ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais)
por un; item 351 - sonda foley 2 vias n° 08 (balão 05-15ml) (22216) - sonda em borracha natural,
siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de
textura reforçada e uniforme com capacidade de 05-15ml e válvula luer lock. embalagem estéril
individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca
estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, contendo externamente
dados de rotulagem conforme rdc 185 de 22/10/2001, ao preço de r$ 4,8200 (quatro reais e
oitenta e dois centavos) por un; item 357 - sonda folley n. 18 03 vias, confeccionada em borracha
natural, siliconizada devera ser arredondada com dois orificios contra laterais cada sonda
devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampados em local visivel e permanente,
embalagem individual, esteril com dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo
de esterelizacao, registro m.s., ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 359 - sonda folley
n. 20 03 vias - material siliconizado confeccionada material siliconizadoem borracha natural,
siliconizada, devera ser arredondada c/dois orificios contra laterais,cada son-da devera
apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, emba-
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lagem individual esteril c/ dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterlizacao e
registro ms., ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 361 - sonda de folley n. 22, com 03
vias, confeccionada em borracha natural, material siliconizada. devera ser arredondada c/ dois
orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao
estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao
e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 8,0000 (oito
reais) por un; item 363 - sonda de folley n§ 24, com 03 vias, confeccionada em borracha natural,
material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada sonda devera
apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem
individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao,
registro m.s., ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 416 - tubo endot. aramado c/b
26=6,5, ao preço de r$ 35,7000 (trinta e cinco reais e setenta centavos) por un; item 421 - tubo
endotraqueal, aramado c/b no 26 = 6.0 de baixa pressao confeccionado em pvc, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos
padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia. registro
m.s., ao preço de r$ 35,7000 (trinta e cinco reais e setenta centavos) por un; item 422 - sonda
endotraqueal aramado c/b n. 30 = 7.0 de baixa pressao, confeccionada em pvc transparente,
com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a
parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 35,7000 (trinta e cinco reais e setenta
centavos) por un; item 423 - sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 32 = 7.5, de baixa
pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascarasfaciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao,embalagem
com dados de identificacao, procedencia e validade e com registro m.s., ao preço de r$ 35,7000
(trinta e cinco reais e setenta centavos) por un; item 424 - sonda endotraqueal transparente
aramado c/b n. 34 - 8.0 de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao em aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padroes
usuaisde fabricacao,embalagem com dados de identificacao procedencia e validadee com registro
m.s., ao preço de r$ 35,7000 (trinta e cinco reais e setenta centavos) por un; item 425 - sonda
endotraqueal aramado c/b n. 36 = 8.5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente,
com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a
parte obedecer aos padores usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificao,
procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de r$ 35,7000 (trinta e cinco reais e setenta
centavos) por un; item 426 - sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 38 = 9.0, de baixa
pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/
dados de identificacao,procedencia e embalagem e com registro m.s., ao preço de r$ 35,7000
(trinta e cinco reais e setenta centavos) por un; item 428 - tubo endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal c/ balao n. 12 (3,0) em material plastico utilizado para entubação
endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 431 - tubo
endotraqueal descartavel transparente oral/nasal s/ balao n. 8 (2,0) em material plastico utilizado
para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em
polipropileno, valvula abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo
de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos)
por un; item 432 - sonda endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n§ 14 (3.5)
em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao
e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro
centavos) por pç; item 433 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao n.16 (4.0) em
pvc,esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacaoembalagem com dados deidentificacao
e tempo de validade, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por pç;
item 434 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 18 (4,5) em material
plastico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros,
fabricado em polipropileno, valvula abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de
identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e
cinquenta e quatro centavos) por un; item 435 - sonda endotraqueal descartavel transparente
oral/nasal com balao no 20= 5.0 em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacaoembalagem com dados de identificacao e tempo de validade, com registro m.s., ao
preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 436 - sonda endotraqueal
descaratavel transparente oral/nasal, com balao numero 24(6.0), em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao, procedencia
, validade e registro no ms, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por
un; item 437 - sonda endotraqueal transparente decartavel oral/nasal com balao, numero 26
(6.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dadosde identificacao, validade, procedencia e registro no ms, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais
e cinquenta e quatro centavos) por pç; item 438 - sonda endotraqueal descartavel transparente
oral/nasal c/ balao n. 28 (7.0) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao
embalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, descartavel, c/ registro m.s., ao
preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 439 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 30 (7.5) em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por pç; item 440 - sonda
endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/ balao n. 32 (8.0) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de
validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por
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un; item 441 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao desc.pvc esteril siliconizado
n. 34 = 8.5, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/
dados de identificacao,procedencia e embalagem. registro m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis
reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 442 - sonda endotraqueal transparente oral/
nasal c/balao siliconizado 36=9.0, esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao
embalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e
oitenta centavos) por un; item 443 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao numero
38 (9.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta centavos)
por un; item 444 - sonda endotraqueal transparente descartavel c/b no 42 = 10.0 de baixa
pressao, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e embalagem e com registro m.s., ao preço de r$ 6,5400
(seis reais e cinquenta e quatro centavos) por pç; item 445 - sonda endotraqueal transparente
descartavel (infantil) siliconizado s/b no 10=2.5, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro
m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 446 - sonda
endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado s/b no 12=3.0, confeccionado em
latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo
a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem registro m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro
centavos) por un; item 447 - sonda endotraqueal descartavel transparente oral/nasal sem balao
n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais
e cinquenta e quatro centavos) por un; item 448 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal s/
balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacaoembalagem com
dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e
quatro centavos) por un; item 449 - sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil)
siliconizado s/b no 18=4.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$
6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 450 - sonda endotraqueal
transparente descartavel siliconizado s/b no 20=5.0, confeccionado em pvc, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao
padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem
e registro m.s. , ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 451
- sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 22=5.5, confeccionado em
pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo
a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro
centavos) por un; item 452 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no
24=6.0, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 6,5400 (seis
reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 453 - sonda endotraqueal transparente
descartavel siliconizado s/b no 26=6.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais
de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s.,
ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por un;
19) CONTRATADA: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 069 - bolsa para colostomia/ileostomia
transparente drenavel com colostomiareira protetora periestomal constituida por gelatina, pectina,
carboximetilcelulose sodica e poliisobutileno (stomahesive) com suporte adesivo pre recortavel
e demarcado de 64mm ( 2 1/2"), hipoalergenico nas versoes, confeccionada com tres peliculas
plasticas (a externa e um atela protetora perfurada e nao aderente) constituidas por eva (acetato
de vinil - etileno) e pvdc (cloreto de polivinideno) transparente rec 19 a 64 mm - para cada bolsa
acompanha um clips, ao preço de r$ 14,8500 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por un;
item 072 - bolsa drenavel com tela protetora barreira de resina sintetica plana recortavel com ate
64mm, com adesivo e ssitema de fechamento por conectores plasticos lock'n roll. bolsa drenavel
transparente., ao preço de r$ 14,8500 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por pç; item
075 - bolsa para estomia urinaria sistema 1 peça transparente, barreira de resina sintetica plana
recortável de 13-64mm composta por filme plastico de 4 camadas silencioso e anti-odor. sistema
de anti-refluxo e valvula de drenavel com regulagem de jato., ao preço de r$ 18,7000 (dezoito
reais e setenta centavos) por un; item 117 - cateter nasal, tipo óculos, pediátrico, para
oxigenoterapia, confeccionado em pvc, atóxico e flexível, pronga em silicone, conexão nasal
arredondada e atraumática, extensão ajustável, mínimo 100 cm. conector universal. descartável,
estéril. embalagem individual com abertura asséptica, ao preço de r$ 25,9000 (vinte e cinco reais
e noventa centavos) por un; item 217 - indicador para teste de bowie diek, metodo utilizado para
testar a eficácia do sistema de vácuo da autoclave. também conhecido como indicador específico
para detectar a presença de ar residual, avaliar a penetração de vapor e detectar falhas no
funcionamento da bomba de vácuo., ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por un; item 220 integrador quimico interno classe 5 - capaz de reagir a todos os parametros criticos da esterilizacao
a vapor saturado sob pressao - sao integradores que trabalham com temperatura especifica
para 121 e 134 graus centrigrados , ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un;
20) CONTRATADA: QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - item 129 coletor de urina sistema aberto - bolsa coletora com capacidade de 1200 ml c/ valvula antirefluxo,pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/coleta de amostra de urina, valvula de
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drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado, embalagem com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por
un.
Varginha, 31 de julho 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 CONTROLADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 211/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 209/2021 (Ata de Registro de Preços: 216/2021, 217/2021, 218/2021 e
219/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - bromazepam
3mg , ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 005 - carbamazepina 200mg, ao preço
de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 006 - clonazepam 0,5mg, ao preço de r$ 0,0500 (cinco
centavos) por cp; item 007 - clonazepam 2mg, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp;
item 011 - codeina (fosfato de) 30 mg + paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro
centavos) por cp; item 015 - diazepam 10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item
020 - fenitoina sodica 100mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 021 - fenitoina
sodica 250mg/5ml, ao preço de r$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por ap; item
033 - lorazepam 2mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 037 - midazolam 15mg/
3ml , ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por ap; item 039 - midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$
3,8500 (tres reais e oitenta e cinco centavos) por ap; item 046 - nalbufina (cloridrato de) 10mg/
ml, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por ap; item 054 - sertralina (cloridrato de) 50mg, ao preço
de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 057 - tramadol (cloridrato de) 50mg, ao preço de r$
0,2300 (vinte e tres centavos) por cp;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 001 alfentanila (cloridrato de) 2,5mg/5ml, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por ap; item 003
- biperideno (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 009
- clorpromazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por cp;
item 010 - clorpromazina (cloridrato de) 25mg/5ml, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta
centavos) por ap; item 012 - codeina (fosfato de) 30mg, ao preço de r$ 0,8300 (oitenta e tres
centavos) por cp; item 014 - dextrocetamina 100mg/2ml, ao preço de r$ 14,7000 (quatorze reais
e setenta centavos) por ap; item 026 - fentanila (citrato de) 100mcg/2ml - embalagem estéril pack,
ao preço de r$ 5,5400 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos) por ap; item 027 - flumazenil
0,5mg/5ml, ao preço de r$ 6,5400 (seis reais e cinquenta e quatro centavos) por ap; item 030 haloperidol 5mg, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por cp; item 032 - isoflurano
240ml / 240 ml, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais) por fr; item 034 - metadona (cloridrato)
10mg, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por cp; item 035 - metadona (cloridrato de) 5mg,
ao preço de r$ 0,4700 (quarenta e sete centavos) por cp; item 036 - midazolam 15mg, ao preço
de r$ 1,8200 (hum real e oitenta e dois centavos) por cp; item 038 - midazolam 20mg/10ml , ao
preço de r$ 19,4000 (dezenove reais e quarenta centavos) por fr; item 041 - morfina (sulfato de)
0,2mg/ml - esteril pack, ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por ap; item
042 - morfina (sulfato de) 10mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item
043 - morfina (sulfato de) 10mg/ml, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por
ap; item 044 - morfina (sulfato de) 2mg/2ml esteril pack, ao preço de r$ 5,8900 (cinco reais e
oitenta e nove centavos) por ap; item 045 - morfina (sulfato de) 30mg , ao preço de r$ 1,1400
(hum real e quatorze centavos) por cp; item 047 - naloxona (cloridrato de) 0,4mg/ml, ao preço de
r$ 5,9700 (cinco reais e noventa e sete centavos) por ap; item 049 - propofol 100mg/10ml , ao
preço de r$ 17,2000 (dezessete reais e vinte centavos) por ap; item 052 - remifentanila (cloridrato
de) 2mg, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por fr; item 055 - sevoflurano 250mg
/ 250 ml, ao preço de r$ 309,0000 (trezentos e nove reais) por fr;
3) CONTRATADA; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 002 - amitriptilina (cloridrato de)
25mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 008 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço
de r$ 2,1600 (dois reais e dezesseis centavos) por fr; item 016 - diazepam 5mg, ao preço de r$
0,0700 (sete centavos) por cp; item 018 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 2,1500
(dois reais e quinze centavos) por ap; item 019 - etomidato 20mg/10ml, ao preço de r$ 13,0000
(treze reais) por ap; item 022 - fenobarbital 100mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos)
por cp; item 024 - fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por fr; item 028 - gabapentina 300 mg, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco
centavos) por cp; item 029 - haloperidol solucao oral 20 ml, ao preço de r$ 2,5900 (dois reais e
cinquenta e nove centavos) por fr; item 031 - haloperidol 5mg/ml, ao preço de r$ 1,5000 (hum real
e cinquenta centavos) por ap; item 048 - paroxetina (cloridrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2100
(vinte e um centavos) por cp; item 051 - quetiapina 25mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito
centavos) por cp; item 053 - risperidona 1mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item
058 - tramadol (cloridrato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por ap;
item 059 - tramadol 100mg/2ml (cloridrato de), ao preço de r$ 1,0900 (hum real e nove centavos)
por ap;
4) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 013 dexmedetomidina 100 mcg/ml - 2ml, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por ap; item 025 fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por
fr; item 040 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por ap;
item 050 - propofol 200mg / 20ml, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por ap.
Varginha, 31 de julho 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 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 212/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 210/2021 (Ata de Registro de Preços: 220/2021, 221/2021, 222/2021, 223/
2021, 224/2021, 225/2021, 226/2021, 227/2021, 228/2021 e 229/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 017 - cisplatina
50mg/50ml, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fa; item 018 - citarabina 1g/10ml
(pronto para uso), ao preço de r$ 54,8000 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) por fa;
item 029 - doxorrubicina (clor. de) 10mg i.v, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por fr; item
056 - metotrexato 50 mg / 2 ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais
e noventa centavos) por fr; item 057 - metotrexato 500mg / 5 ml po frasco/inj/ pronto p/uso, ao
preço de r$ 36,9000 (trinta e seis reais e noventa centavos) por fa;
2) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 012 - ciclofosfamida
1gr pó entemporaneo injetável, ao preço de r$ 48,5600 (quarenta e oito reais e cinquenta e seis
centavos) por fa; item 013 - ciclofosfamida 200mg pó intemporanio injetavel, ao preço de r$
13,0800 (treze reais e oito centavos) por fa; item 046 - ifosfamida 500mg inj., ao preço de r$
54,2600 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) por fa;
3) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 004 - acido zoledronico 4mg/5ml
pronto p/uso, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por fr; item 016 cisplatina 100mg/100ml , ao preço de r$ 69,9000 (sessenta e nove reais e noventa centavos) por
fa; item 032 - filgrastima 300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$ 29,9000 (vinte e
nove reais e noventa centavos) por fa; item 055 - mesna 400mg/4ml ap, ao preço de r$ 7,2500
(sete reais e vinte e cinco centavos) por ap; item 058 - metotrexato 500mg/20 ml po frasco/inj/
pronto p/uso, ao preço de r$ 29,7900 (vinte e nove reais e setenta e nove centavos) por fa; item
060 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de r$ 74,9000 (setenta e quatro reais e
noventa centavos) por fr; item 061 - oxaliplatina 50mg-fr/pó liofilizado, ao preço de r$ 34,5000
(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) por fa;
4) CONTRATADA: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - item 069
- tretinoina 10mg, ao preço de r$ 13,6600 (treze reais e sessenta e seis centavos) por cp;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 015 - ciproterona (acetato
de) 50mg, ao preço de R$ 1,3500 (Hum Real e Trinta e Cinco Centavos) por CP; item 030 doxorrubicina (clor. de) 50MG iv, ao preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais) por fa; item 039
- gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 131,9700 (cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos)
por cp; item 052 - megestrol (acetato de) 160mg, ao preço de r$ 4,1000 (quatro reais e dez
centavos) por cp; item 054 - mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 3,6900 (tres reais e sessenta
e nove centavos) por cp; item 068 - tioguaina 40mg, ao preço de R$ 8,1200 (Oito Reais e Doze
Centavos) por CP; item 072 - vincristina (sulfato de) 1mg/1ml, ao preço de r$ 22,2000 (vinte e dois
reais e vinte centavos) por fa;
6) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 002 - acido folinico 50mg/5ml, ao preço de R$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta
centavos) por fr; item 003 - acido zoledronico 4mg po liofilizado, ao preço de R$ 14,0000
(Quatorze Reais) por fr; item 006 - inibidor de aromatase 1mg (anastrozol), ao preço de r$ 0,4600
(quarenta e seis centavos) por cp; item 008 - bleomicina (sulfato de) 15mg/ frs diluente 5ml, ao
preço de r$ 278,2600 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos) por ap; item 009
- bortezomibe 3,5 mg, ao preço de r$ 373,0000 (trezentos e setenta e tres reais) por fa; item 010
- capecitabina 500mg, ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por cp; item
066 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por cap; item 067 temozolomida 20 mg, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por cap;
7) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 011 - carboplatina
450mg/45ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 88,0000 (oitenta e oito reais) por fr; item 027
- docetaxel 20mg - fr/ap, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por fa; item 028 docetaxel 80mg, ao preço de r$ 134,0000 (cento e trinta e quatro reais) por fa; item 038 fulvestranto 250mg/5ml, ao preço de r$ 313,0000 (trezentos e treze reais) por ap; item 050 inibidor lhrh leuprolida 7,5mg, ao preço de r$ 238,0000 (duzentos e trinta e oito reais) por fr; item
063 - paclitaxel 300mg/50ml, ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por fa;
8) CONTRATADA: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP - item 042 - hidroxiureia
500mg cp, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por cp; item 065 tamoxifeno (citrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,5800 (cinquenta e oito centavos) por cp;
9) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 007 bicalutamida 50 mg, ao preço de r$ 1,0500 (hum real e cinco centavos) por cp; item 020 - clor. de
topotecano 4mg/4ml, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por ap; item 021 clorambucil 2mg, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por cp; item 022 - dacarbazina 100mg po
liofilizado fr/ap, ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por fa; item 023 - dacarbazina
200mg pó liofilizado, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por fa; item 031 - etoposideo 100mg /
5 ml frs injetavel/pronto p/uso , ao preço de r$ 17,8000 (dezessete reais e oitenta centavos) por
fa; item 036 - flutamida 250mg, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cp; item
040 - gencitabina (clor. de) 200mg/5ml, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por fr; item 041
- gencitabina (clor. de) antineoplasico 1g, Ao Preço De R$ 73,0000 (Setenta E Tres Reais) Por Fr;
Item 045 - Ifosfamida 1gr frasco/po liofilizado, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por
fa; item 049 - irinotecano (clor. de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 35,0000 (Trinta e Cinco Reais) por
FR; item 053 - melfalano 2mg, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos)
por cp; item 059 - mitoxantrona (clor. de) 20mg/10ml, ao preço de R$ 155,0000 (Cento e Cinquenta
e Cinco Reais) por AP; item 062 - paclitaxel 100mg/16,7ml frasco injetavel pronto p/uso, ao preço
de R$ 37,0000 (Trinta e Sete Reais) por AP; item 064 - pamidronato dissódico 90mg/10ml, ao
preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por fa; item 070 - vacina onco b.c.g liofilizada 40mg,
ao preço de r$ 340,0000 (trezentos e quarenta reais) por ap; item 073 - vincristina (sulfato de)
2mg/2ml, ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por fa; item 076 - vinorelbina 50mg/5ml , ao
preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por ap;
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10)CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A - item 074 - vinorelbina 20mg, ao preço de r$ 134,7100
(cento e trinta e quatro reais e setenta e um centavos) por cp; item 075 - vinorelbina 30mg, ao
preço de r$ 202,1800 (duzentos e dois reais e dezoito centavos) por cp.
Varginha, 31 de julho 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 ESPECÍFICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 213/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 211/2021 (Ata de Registro de Preços: 231/2021, 232/2021, 233/2021, 234/
2021, 235/2021, 236/2021, 237/2021, 238/2021, 239/2021, 240/2021, 241/2021, 242/2021, 243/
2021, 244/2021 e 245/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - acetilcisteina
200mg , ao preço de r$ 0,5400 (cinquenta e quatro centavos) por env; item 002 - acetilcisteina
600mg, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por env; item 004 - aciclovir ev 250 mg,
ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa centavos) por fr; item 008 - acido folico 5mg , ao
preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp; item 010 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$
10,3000 (dez reais e trinta centavos) por ap; item 022 - amiodarona (cloridrato de) 200 mg, ao
preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 024 - amoxicilina + clavulanato de
potassio 875mg + 125mg, ao preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por cp; item 027
- anlodipino (besilato de) 10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 028 anlodipino (besilato de) 5mg, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por cp; item 029 - atenolol
25mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 032 - azitromicina 500mg, ao preço de
r$ 0,8200 (oitenta e dois centavos) por cp; item 042 - butilbrometo de escopolamina + dipirona
sodica 10mg + 250mg, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por cp; item 047 - captopril
25mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 052 - carvedilol 12,5mg, ao preço de
r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 055 - cefalexina 500mg, ao preço de r$ 0,3200 (trinta e
dois centavos) por cp; item 056 - cefazolina sodica 1g , ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta
centavos) por ap; item 057 - cefepima 1g, ao preço de r$ 13,2600 (treze reais e vinte e seis
centavos) por fa; item 061 - cetoconazol 200mg, ao preço de r$ 0,2800 (vinte e oito centavos)
por cp; item 066 - ciprofloxacino (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete
centavos) por cp; item 069 - cisatracurio (besilato de) 10mg/5ml , ao preço de r$ 19,0000
(dezenove reais) por ap; item 070 - claritromicina 500mg, ao preço de r$ 2,7800 (dois reais e
setenta e oito centavos) por cp; item 082 - solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogenico,
sem conservantes para uso externo. indicado para lavagem de lentes, limpeza de ferimentos,
hidratação de mucosas, nebulização, volume de 250ml. embalagem produzida em frasco plastico
de polietileno de baixa densidade com abertura em twist-off, podendo ou não acompanharbico
plastico dosador esteril para realização de jato compressao. nao possui na embalagem alça de
sustentação para não permitir o encaixe do frasco no suporte de soro - sistema aberto. , ao
preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 083 - cloreto de sódio 0,9%
10ml, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por ap; item 089 - complexo b, ao preço
de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp; item 100 - dexametasona (acetato de) creme 10mg/10g, ao
preço de r$ 1,0900 (hum real e nove centavos) por tb; item 101 - dexametasona (fosfato
dissodico de) 10mg/2,5ml, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por ap; item 103
- dexametasona 4mg, ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por cp; item 107 dexclorfeniramina (maleato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 118 dipirona sodica 1g/2ml, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por ap; item 121 dipirona sódica 500mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 122 - dobutamina
(cloridrato de) 250mg/20ml, ao preço de r$ 5,6100 (cinco reais e sessenta e um centavos) por
un; item 125 - enalapril (maleato de) 10mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item
130 - epinefrina (hemitartarato de) 1mg/1ml - adrenalina, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por
ap; item 131 - espironolactona 25mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item 132
- espironolactona 50mg, ao preço de r$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por cp; item 137 fluconazol 150mg, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por cp; item 139 - fluoresceína
sódica 20% 1g/5ml, ao preço de r$ 17,9200 (dezessete reais e noventa e dois centavos) por ap;
item 141 - furosemida 40mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 145 - gliclazida
30mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 148 - glicose 50% 20ml, ao preço de
r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por ap; item 155 - hidrocortisona (succinato sodico
de) 100mg, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por ap; item 156 - hidrocortisona
(succinato sodico de) 500mg, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por ap; item
164 - ipratropio (brometo de) solucao p/ inalacao 0,25mg/ml 20ml, ao preço de r$ 0,7000 (setenta
centavos) por vd; item 165 - isossorbida (dinitrato de) 5 mg sublingual, ao preço de r$ 0,2600
(vinte e seis centavos) por cp; item 167 - ivermectina 6mg, ao preço de r$ 0,5700 (cinquenta e
sete centavos) por cp; item 175 - levotiroxina sodica 25mcg, ao preço de r$ 0,0800 (oito
centavos) por cp; item 176 - levotiroxina sodica 100mcg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos)
por cp; item 181 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 3,3600 (tres reais e trinta
e seis centavos) por fr; item 184 - loperamida (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito
centavos) por cp; item 190 - metformina (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por cp; item 191 - metformina (cloridrato de) 850mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 197 - metoclopramida (cloridrato de) 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,6400
(sessenta e quatro centavos) por ap; item 202 - metronidazol 250mg, ao preço de r$ 0,1400
(quatorze centavos) por cp; item 208 - neomicina(sulfato) 5mg/g + bacitracina 250ui/g - 50g, ao
preço de r$ 7,2000 (sete reais e vinte centavos) por tb; item 212 - nistatina 100.000ui/4g creme
vaginal 60g, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por tb; item 216 - norepinefrina
(hemitartarato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 6,4800 (seis reais e quarenta e oito centavos) por ap;
item 217 - norfloxacino 400mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 218 - oleo
mineral 100% 100ml, ao preço de r$ 2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por fr; item 220
- omeprazol 20mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito
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frasco aberto, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 223 - oxacilina sodica 500mg,
ao preço de r$ 1,4400 (hum real e quarenta e quatro centavos) por fa; item 224 - paracetamol
200mg/ml solucao oral 15ml, ao preço de r$ 1,3600 (hum real e trinta e seis centavos) por fr; item
225 - paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 226 - paracetamol
750mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 233 - prednisona 20mg, ao
preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 234 - prednisona 5mg, ao preço de r$
0,0700 (sete centavos) por cp; item 236 - prometazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de r$
0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 245 - rivaroxabana 15mg, ao preço de r$ 2,3000 (dois
reais e trinta centavos) por cp; item 246 - rivaroxabana 20 mg, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais
e trinta centavos) por cp; item 248 - saccharomyces boulardii 100mg - apresentacao: blister
(capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,6400 (sessenta
e quatro centavos) por cp; item 249 - simeticona 750mg/10ml emulsao oral , ao preço de r$
1,2200 (hum real e vinte e dois centavos) por fr; item 264 - sulfadiazina de prata 1% 400g, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pt; item 266 - sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg,
ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp; item 271 - sulfato ferroso 40mg apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço
de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp; item 275 - terbutalina (sulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$
1,4800 (hum real e quarenta e oito centavos) por ap; item 276 - tiamina (cloridrato de) 100mg/ml,
ao preço de r$ 7,1700 (sete reais e dezessete centavos) por ap; item 279 - vancomicina
(cloridrato de)500mg, ao preço de r$ 4,2500 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por fr; item
283 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 20,1500 (vinte reais e quinze centavos) por cp; item 284
- voriconazol 50mg, ao preço de r$ 31,5000 (trinta e um reais e cinquenta centavos) por cp;
2) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 016 - albumina humana
20% 10g/50ml, ao preço de r$ 114,0000 (cento e quatorze reais) por fr;
3) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 041 bupivacaina (clor)+glicose 0,5% 4ml pesada -esteril pack , ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e
noventa e nove centavos) por fr; item 074 - clonidina (cloridrato de) 150mcg/ml, ao preço de r$
8,0400 (oito reais e quatro centavos) por ap; item 086 - cloridrato de ropivacaína - injetável 7,5
mg/ml (0,75%) 20 ml, ao preço de r$ 16,6000 (dezesseis reais e sessenta centavos) por ap; item
087 - colagenase 18ui/30g, ao preço de r$ 12,2200 (doze reais e vinte e dois centavos) por tb;
item 097 - dantrolen sodico 3 1/2 h20 + diluente, ao preço de r$ 186,8300 (cento e oitenta e seis
reais e oitenta e tres centavos) por fr; item 112 - difenidramina (cloridrato) 50mg/ml, ao preço de
r$ 17,9500 (dezessete reais e noventa e cinco centavos) por ap; item 134 - fenilefrina (cloridrato)
10mg/ml - 1ml, ao preço de r$ 9,9300 (nove reais e noventa e tres centavos) por ap; item 150 heparina sodica subcutanea 5000 ui/0,25ml, ao preço de r$ 9,0800 (nove reais e oito centavos)
por ap; item 169 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,25% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$
25,9300 (vinte e cinco reais e noventa e tres centavos) por fa; item 170 - levobupivacaina
(cloridrato de) 0,5% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 25,4300 (vinte e cinco reais e
quarenta e tres centavos) por fa; item 171 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,5%+epinefrina
1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 26,4200 (vinte e seis reais e quarenta e dois
centavos) por fa; item 172 - levobupivacaina isobarica (cloridrato) 0,5% 4ml esteril pack, ao
preço de r$ 9,3000 (nove reais e trinta centavos) por ap; item 177 - lidocaina (cloridrato de) 1%
s/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por fr; item 179 - lidocaina (cloridrato de)
2% +epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 7,1500 (sete reais e quinze
centavos) por ap; item 182 - lidocaina (cloridrato) 2% geleia esteril 10g (seringa)., ao preço de r$
19,5800 (dezenove reais e cinquenta e oito centavos) por tb; item 183 - lidocaina spray 10% 50ml
(cloridrato de), ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por fr; item 189 - metaraminol 10mg/
ml - 1ml, ao preço de r$ 5,3500 (cinco reais e trinta e cinco centavos) por ap; item 200 - metoprolol
(tartarato de) 5mg/5ml, ao preço de r$ 17,5900 (dezessete reais e cinquenta e nove centavos)
por ap; item 269 - sulfato de bario 100% 150ml suspensao oral, ao preço de r$ 16,3300 (dezesseis
reais e trinta e tres centavos) por fr; item 282 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 196,0000
(cento e noventa e seis reais) por fa;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 037 - bisacodil 5mg , ao preço de r$
0,2000 (vinte centavos) por cp; item 058 - ceftazidima sodica 1g, ao preço de r$ 14,1000
(quatorze reais e dez centavos) por fr; item 116 - dimenidrinato + cloridrato de piridoxina +
frutose + glicose 30mg+50mg+1000mg+1000mg/10ml - ev, ao preço de r$ 2,6300 (dois reais e
sessenta e tres centavos) por ap; item 180 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/ v 20ml esteril pack,
ao preço de r$ 5,2600 (cinco reais e vinte e seis centavos) por fr; item 194 - metilprednisolona
125mg, ao preço de r$ 9,6000 (nove reais e sessenta centavos) por fr; item 195 - metilprednisolona
500mg, ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fr; item 198 - metoprolol (succinato de)
25mg, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por cp; item 199 - metoprolol (succinato de)
50mg, ao preço de r$ 0,5100 (cinquenta e um centavos) por cp; item 206 - naproxeno 500mg, ao
preço de r$ 0,5300 (cinquenta e tres centavos) por cp; item 232 - polissulfato de
mucopolissacarideo 5mg/g gel, ao preço de r$ 12,4900 (doze reais e quarenta e nove centavos)
por tb; item 272 - suxametonio (cloreto de) 500mg/10ml, ao preço de r$ 18,1000 (dezoito reais e
dez centavos) por ap; item 281 - varfarina sodica 5mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos)
por cp;
5) CONTRATADA: VALE COMERCIAL EIRELI - item 005 - aciclovir 400mg, ao preço de r$
0,9800 (noventa e oito centavos) por cp; item 006 - acido acetilsalicilico 100mg, ao preço de r$
0,0500 (cinco centavos) por cp; item 007 - acido ascorbico 500mg/5ml, ao preço de r$ 4,2800
(quatro reais e vinte e oito centavos) por ap; item 015 - albendazol 400mg, ao preço de r$ 0,4400
(quarenta e quatro centavos) por cp; item 017 - alopurinol 300mg, ao preço de r$ 0,2500 (vinte
e cinco centavos) por cp; item 026 - anfotericina b 50mg, ao preço de r$ 27,9900 (vinte e sete
reais e noventa e nove centavos) por fa; item 030 - atenolol 50mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito
centavos) por cp; item 031 - atropina (sulfato de) 0,25mg/ml, ao preço de r$ 0,5400 (cinquenta e
quatro centavos) por ap; item 036 - bicarbonato de sodio 8,4% 10ml, ao preço de r$ 0,8300
(oitenta e tres centavos) por ap; item 039 - bromoprida 10mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte
centavos) por cp; item 045 - butilbrometo de escopolamina+dipirona sodica 6,67mg/ml+333,4mg/
ml sol.oral 20ml, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por fr; item 048 - captopril 50mg, ao preço de
r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 053 - carvedilol 3.125mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze
centavos) por cp; item 054 - carvedilol 6,25mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item
064 - cilostazol 100mg, ao preço de r$ 0,5300 (cinquenta e tres centavos) por cp; item 065 cilostazol 50mg, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por cp; item 075 - clopidogrel
(bissulfato de) 75mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 078 - cloreto de
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calcio 10% 10ml, ao preço de r$ 6,9900 (seis reais e noventa e nove centavos) por ap; item 079
- cloreto de potassio solucao oral 6g/100ml , ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta
centavos) por vd; item 080 - cloreto de potassio 10% 10ml, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e
cinco centavos) por ap; item 088 - colchicina 0,5mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos)
por cp; item 090 - complexo b - cloridrato tiamina 10mg + riboflavina-5-fosfato de sodio 2,5mg +
nicotinamida 30mg + cloridrato piridoxina 2,5mg + pantotenato calcio 6mg/2ml, ao preço de r$
3,0000 (tres reais) por ap; item 099 - desogestrel 0,075mg, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos)
por cp; item 110 - diclofenaco de potássio 50mg, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por cp;
item 113 - digoxina 0,25mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item 114 - diltiazen
(cloridrato de) 30mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 115 - diltiazen (cloridrato
de) 60mg, ao preço de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 119 - dipirona sodica
500mg/ml solucao oral 10 ml, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por fr; item 123
- docusato de sodio + bisacodil 60mg + 5mg, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos)
por cp; item 138 - fluconazol 200mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
14,1900 (quatorze reais e dezenove centavos) por ap; item 143 - glibenclamida 5mg, ao preço de
r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 149 - gluconato de calcio 10% 10ml, ao preço de r$
2,0000 (dois reais) por ap; item 151 - heparina sodica 25000 ui/5ml, ao preço de r$ 22,6300 (vinte
e dois reais e sessenta e tres centavos) por fa; item 153 - hidroclorotiazida 25mg, ao preço de
r$ 0,0300 (tres centavos) por cp; item 158 - hidroxido de ferro iii (sacarato de) 100mg/5ml - iv, ao
preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por ap; item 160 - imipenem + cilastatina sodica 500mg +
diluente, ao preço de r$ 22,7500 (vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) por fr; item 166
- isossorbida (mononitrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2100 (vinte e um centavos) por cp; item
173 - levofloxacino 500mg, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por cp; item 174 levofloxacino 500mg / 100 ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 19,9000
(dezenove reais e noventa centavos) por bol; item 185 - losartana potassica 50mg, ao preço de
r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 196 - metoclopramida (cloridrato de) 10mg, ao preço de r$
0,1500 (quinze centavos) por cp; item 201 - metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 6,8000 (seis
reais e oitenta centavos) por tb; item 203 - metronidazol 500mg/100ml sistema fechado - frasco
ou bolsa, ao preço de r$ 4,1200 (quatro reais e doze centavos) por bol; item 210 - nifedipino
20mg, ao preço de r$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por cp; item 211 - nistatina 100.000 ui/ml
suspensao oral 50ml - sem sabor, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco
centavos) por fr; item 213 - nitrofurantoina 100mg , ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos)
por cp; item 215 - nitroprusseto de sodio 50mg/2ml, ao preço de r$ 18,2900 (dezoito reais e vinte
e nove centavos) por ap; item 222 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 3,9000
(tres reais e noventa centavos) por ap; item 238 - propatilnitrato 10mg, ao preço de r$ 0,5000
(cinquenta centavos) por cp; item 250 - sinvastatina 20mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos)
por cp; item 262 - solucao glicerinada 12% 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 7,7000 (sete
reais e setenta centavos) por fr; item 265 - sulfadiazina de prata 1% 50g, ao preço de r$ 6,6800
(seis reais e sessenta e oito centavos) por pt; item 277 - tiamina (cloridrato) 300mg, ao preço de
r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por cp; item 280 - varfarina sodica 2,5mg, ao preço de r$
0,3700 (trinta e sete centavos) por cp;
6) CONTRATADA: TECVIDA comercio e distribuição ltda - item 133 - esponja de gelatina absorvivel
80 x 125mm (100cm²) x 10mm. tamanho 100, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por
un;
7) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 009 - acido tranexamico
250mg/5ml, ao preço de r$ 4,8700 (quatro reais e oitenta e sete centavos) por ap; item 018 alteplase 50mg + diluente , ao preço de r$ 2.230,1300 (dois mil e duzentos e trinta reais e treze
centavos) por ap; item 073 - clonidina (cloridrato de) 0,1mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte
centavos) por cp; item 104 - dexametasona colirio 0,1%, ao preço de r$ 6,7700 (seis reais e
setenta e sete centavos) por fr; item 106 - dexametasona + neomicina + polimixina b 5ml., ao
preço de r$ 14,0200 (quatorze reais e dois centavos) por fr; item 126 - enoxaparina sodica
20mg/0,2ml - seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 17,9500
(dezessete reais e noventa e cinco centavos) por sg; item 127 - enoxaparina sodica 40mg/0,4ml
-seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais
e cinquenta centavos) por sg; item 129 - enoxaparina sodica 80mg/0,8ml - seringa com dispositivo
de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 40,7000 (quarenta reais e setenta centavos) por sg;
item 152 - hidralazina (cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp;
item 157 - hidroxicloroquina (sulfato de) 400mg, ao preço de r$ 1,4800 (hum real e quarenta e oito
centavos) por cp; item 161 - indapamida 1,5mg , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp;
item 240 - protamina (cloridrato de) 1000 ui/ ml 5ml, ao preço de r$ 3,2300 (tres reais e vinte e tres
centavos) por ap; item 244 - rivaroxabana 10 mg, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por cp;
8) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 033 - azitromicina 500mg ev, ao preço de r$ 29,9900 (vinte e nove reais e noventa e nove
centavos) por fr; item 034 - benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, ao preço de r$ 6,1400 (seis
reais e quatorze centavos) por ap; item 059 - ceftriaxona sodica 1g i.m. + diluente, ao preço de
r$ 8,2700 (oito reais e vinte e sete centavos) por fa; item 060 - ceftriaxona sodica 1g iv, ao preço
de r$ 4,7400 (quatro reais e setenta e quatro centavos) por ap; item 071 - claritromicina 500mg
iv, ao preço de r$ 32,8200 (trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) por fa; item 188 meropenem 500mg, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 204 - micafungina sodica
100mg ev, ao preço de r$ 350,7500 (trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) por
ap; item 229 - piperacilina-tazobactan 4g+500mg, ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais e
noventa centavos) por fr; item 230 - 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 278 tigeciclina 50mg/5ml, ao preço de r$ 214,1300 (duzentos e quatorze reais e treze centavos) por
ap;
9) CONTRATADA: INOVAMED HOSPITALAR LTDA - item 140 - furosemida 20mg/2ml, ao preço
de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por ap; item 168 - lactulose 667mg/ml xarope 120ml, ao
preço de r$ 5,9600 (cinco reais e noventa e seis centavos) por fr; item 207 - neomicina (sulfato
de) +bacitracina zincica 5mg/g + 25ui/g pomada 15g , ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez
centavos) por tb;
10) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 023 - amoxicilina
+ clavulanato de potassio 500mg+125mg, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por cp;
11) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 012 - agua destilada 1l - sistema
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fechado, ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por fr; item 013 - agua destilada
250ml - sistema fechado, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por fr; item 014
- agua destilada 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por
fr; item 067 - ciprofloxacino 200mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por bol; item 068 - ciprofloxacino 400mg/200ml
sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por bol; item 159
- hidroxietilamido 6% - frasco ou bolsa - 500ml, ao preço de r$ 32,7000 (trinta e dois reais e
setenta centavos) por fr; item 251 - solucao cloreto de sodio 0,9% 100ml, sistema fechado,
autocicatrizante c/ sitio lateral para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,1200 (dois reais e doze centavos) por fr; item 252 solucao cloreto de sodio 0,9% 1000ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao
de medicamentos inerte ergomico em polietileno - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$
4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por fr; item 253 - solucao cloreto de sodio 0,9% 250ml,
sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral para injecao de medicamentos inerte ergomicolivre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por
fr; item 254 - solucao cloreto de sodio 0,9% 500ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio
lateral p/ injecao de medicamentos inerte ergomico livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao
preço de r$ 2,6500 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por fr; item 256 - solucao de glicose
5% e cloreto de sodio 0,9% 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta
e oito centavos) por fr; item 257 - solucao de glicose 5% e cloreto de sodio 0,9% 500ml sistema
fechado, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por fr; item 258 - solucao de
glicose 5% isotonica 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos)
por fr; item 259 - solucao de glicose 5% isotonica 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,6800
(dois reais e sessenta e oito centavos) por fr; item 260 - solucao de ringer com lactato 500ml
sistema fechado, ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por fr; item 261 solucao de ringer simples 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa
centavos) por fr; item 263 - solucao manitol 20% 250ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao
preço de r$ 6,0000 (seis reais) por fr;
12) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 062 - cetoprofeno
100mg iv, ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por fr; item 072 - clindamicina
(fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por ap; item 219
- omeprazol sodico 40mg + diluente, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por fa; item 273 teicoplanina 200mg/3ml, ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fa; item 274 - teicoplanina
400mg/3ml, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por fa;
13) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 128 enoxaparina sodica 60mg/0,6ml - seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço
de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por sg; item 162 - insulina humana nph 100 ui/ml 10ml, ao preço
de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por fr; item 163 - insulina humana regular
100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por fa; item 231 polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por fa;
14) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A - item 247 - rocuronio (brometo de) 50mg/5ml, ao
preço de r$ 11,3300 (onze reais e trinta e tres centavos) por ap;
15) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 025 - ampicilina sodica 2g+sulbactam
sodico 1g, ao preço de r$ 14,1000 (quatorze reais e dez centavos) por fr; item 040 – bromoprida
10mg/2ml, ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por ap; item 221 - ondansetrona
(cloridrato de) 4mg/2ml, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por ap.
Varginha, 31 de julho 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 (MATERIAIS RADIOLÓGICOS)
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 239/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 237/2021 (Ata de Registro de Preços:
004/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A item 003 - filme compativel com
a impressora agfa dry star 5302 tamanho 35x43 (14x17in), caixa com 100 peliculas, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro ms, ao preço de r$ 780,0000
(setecentos e oitenta reais) por cx; item 004 - filme radiologico medida 18cm x 24cm, base verde
com 100 peliculas, dados de identificacao, procedencia, validade, embalagem com registro no
m.s., ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por un; item 005 - filme radiologico medida
24cm x 30cm, base verde, caixa com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 190,0000 (cento e noventa reais) por un;
item 006 - filme radiologico medida 30cm x 40cm, base verde, caixa com 100 peliculas, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 320,0000
(trezentos e vinte reais) por un; item 007 - filme radiologico medida 35 cm x 35cm, base verde,
caixa com 100 peliculas - embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e trinta reais) por un.
Varginha, 31 de julho 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 (FIOS CIRÚRGICOS E
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CURATIVOS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 240/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 2382021 (Ata de Registro
de Preços: 020/2022, 021/2022, 022/2022, 023/2022, 024/2022, 025/2022 e 026/2022), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Item 002 - fio cirurgico poliglactina
absorvivel sintetico violeta 2,0, 70cm, c/a 36,4mm, 1/2 circulo cilindrico., Ao preço de R$ 4,7500
(quatro reais e setenta e cinco centavos) por un; item 008 - fio de algodao azul torcido 3.0, fio
45cm, sem agulha. Embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
ms., Ao preço de R$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos) por un; item 009 - fio algodao
azul 0, 45cm sem agulha. Embalagem com dados de identificacao e procedencia data de
validade e registro m.s., Ao preço de R$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos) por un;
item 025 - fio cirurgico polipropileno azul, 7,0, com 2 agulhas, 3/8, ciruculo triangular de 1,0 cm,
fio 60 cm, embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto,
deve constar o registro do ms, fabricante e validade., Ao preço de R$ 32,2000 (trinta e dois reais
e vinte centavos) por un; item 026 - fio de algodao preto 3.0, 45cm, com agulha 1/2 circulo
cilindrica (gastro), embalagem com dados de identificacao e procedencia data de validade e
registro m.s., Ao preço de R$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por un; item 027 - fio cirurgico
inaborvivel monofilamentar de polipropileno cor azul 0, 75cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica
com 40mm (fechamento geral, ob/gin.) Acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro no ms. , ao preço de R$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por un; item
029 - fio de sutura agulhado nylon 0 - poliamida 6.6 - monofilamentar / monofilamento 1/2 de
ciruculo, corpo cilindrico, ponta conica de 4,0 cm, ao preço de R$ 3,3500 (tres reais e trinta e
cinco centavos) por un; item 030 - fio de sutura agulhado, seda preta trancada 2.0 ( 3 metric) 70
cm, 3/8, cilindrica 31mm, ao preço de R$ 3,0500 (tres reais e cinco centavos) por un; item 031 fio cirurgico de gliconato incolor monofilamentar 3.O, 70cm, com agulha 3/8 triangular reverso
corpo quadrado com 19mm (plastica). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro m.s., Ao preço de R$ 10,7800 (dez reais e setenta e oito centavos) por un; item
032 - fio cirurgico de gliconato incolor monofilamentar 4.0, 70cm, com agulha 3/8 reverso corpo
quadrado com 19mm (plastica). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera constar registro
m.s., Ao preço de R$ 10,6700 (dez reais e sessenta e sete centavos) por un; item 034 - fio
cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida, 6.0 (nylon), com 45 cm, agulha 19mm, com
curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (cuticular). Acondicionado em envelope secundario,
esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto.
Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço de R$ 3,6300 (tres reais e sessenta
e tres centavos) por env; item 035 - fio nylon 4.0 incolor, cortante, 1.5m, 19mm agulha 3/8,
acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a manipulação do produto. Devera constar o registro no ministério da saude, ao preço
de R$ 2,7800 (dois reais e setenta e oito centavos) por un; item 036 - fio cirurgico inabsorvivel
monofilamentar de poliamida 4.0, (nylon), com 45cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo
triangular, cor preto. Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual
que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no
ministerio da saude., Ao preço de R$ 2,7500 (dois reais e setenta e cinco centavos) por un; item
037 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida, 5.0 (nylon), com 45cm, com agulha
19mm, com curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (cuticular). Acondicionado em envelope
secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao
do produto. Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço de R$ 3,1900 (tres reais
e dezenove centavos) por un; item 038 - fio poliester (5) 75 cm, 30 polegadas, 48 mm, nao
absorvivel, ao preço de R$ 16,0700 (dezesseis reais e sete centavos) por un; item 039 - fio
poliester verde 2, 75cm, com agulha 40mm, 1/2 corte reverso (ortopedico). Ethibond, ao preço
de R$ 5,6100 (cinco reais e sessenta e um centavos) por un; item 041 - fio cirurgico absorvivel
sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico, violeta, 1, 70cm, com agulha 1/2 circulo
corte reverso com 36mm (ortopedia). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro no ms., Ao preço de R$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un;
item 050 - fita cardiaca de algodao branco 80cm nao absorvivel/ esteril. Embalagem com dados
de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao preço de R$ 2,9600 (dois reais e
noventa e seis centavos) por un;
2) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 055 - filme de
poliuretano, estéril, tranparente, hipoalergênico, com alta permeabilidade ao vapor. tamanho 8,9
x 11,5cm, ao preço de R$ 2,5700 (dois reais e cinquenta e sete centavos) por un;
3) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 051 - curativo hidrocoloide no tamanho 10x10cm
formula de controle de gel para: cicatrizacao em ambiente umido em todas as fases, age como
barreira as bacterias, flexivel e elastico, reduz odor e dor, extremidades biseladas, aplicacao
simples e sem tocar no curativo, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de R$ 9,0000 (nove reais) por un; item 053 - curativo primario, esteril,
nao aderente, recortavel de material nao tecido, altamente resistente a tracao, com absorcao
por fibras carboximetilcelulose e prata ionica, com capacidade de absorcao vertical de grande
quantidade de exudato, indicado para para feridas ou com risco para infeccao. embalado
individualmente, com abertura que perimta a transferencia asseptica do produto. sua embalagem
deve conter informacoes sobre registro, validade e esterilizacao. tamanhos aproximados de 10
x 10 cm ou 15 x 15 cm., ao preço de R$ 31,0000 (trinta e um reais) por un; item 054 - curativo de
hidrocoloide em placa, esteril, com bordas biseladas, flexivel, com camada externa semipermeavel,
possuindo grade demarcadora para facilitar a mensuracao da ferida. camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio, sistema de aplicacao sem toque
e sinal de troca. tamanho aproximado 20 cm x 20 cm., ao preço de R$ 29,5000 (vinte e nove reais
e cinquenta centavos) por un; item 061 - gel hidroativo, produto esteril, transparente e viscoso,
em forma de gel, composto de hidrocoloides naturais (pectina e carboximetilcelulose sodica),
levemente 0aderente para facilitar a aplicacao, num excipiente aquoso de 25 (vinte e cinco) a 30
(trinta) gramas, em recipiente com tampa, ao preço de R$ 17,0000 (dezessete reais)
4) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA- item 058 - cobertura primaria para
ferimentos, nao aderente, esteril, composta por uma tela de acetato de celulose com trama
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uniforme e porosa que permita ser cortada sem soltar fiapos, impregnada com emulsao hidrofilica
de petrolatum, soluvel em agua, especialmente formulada para permitir o livre fluxo dos exsudatos
atraves do curativo. embalada individualmente em filme plastico cuja abertura permita a
transferencia asseptica do produto. esteril, embalada individualmente em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica. medindo: 7,6cm x 20,3cm. funcao: protecao de tecidos
e permeabilidade. pacote com 03 (tres) unidades, ao preço de R$ 21,6000 (vinte e um reais e
sessenta centavos) por pct;
5) CONTRATADA: MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 057 - solucao para limpeza
e descontaminacao de feridas, composto por betaina (surfactante) e poliexanida. Produzido em
sistema fechado esteril, livre de endotoxinas e pronta pra uso. Registrado no ms como produto
para saude classe iv. Composto de agua purificada, hidroxido de sodio, 01%
undecilenamidopropilbetaina, 01% poliminopropilbiguanida (poliexanida). Eficaz para prevencao
e tratamento do biofilme. Reduz o tempo de cicatrizacao. Indicado para limpeza, hidratacao e
descontaminacao de todos os tipos de feridas, podendo permanecer aberto por ate 08 semanas
apos rompimento do lacre. Facilita a remocao de curativos ou coberturas tecnologicas aderidos
na lesao. Embalagem transparente. Apresentacao em frasco de 350 ml., Ao preço de R$ 51,9000
(cinquenta e um reais e noventa centavos) por fr; item 059 - curativo primario composto por oleos
de origem vegetal ricos em acidos graxos essenciais. Registrado na anvisa como produtos para
saude. Embalagem com 200ml., Ao preço de R$ 20,2700 (vinte reais e vinte e sete centavos) por
al;
6) CONTRATADA: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - cera p/ osso
2,5g, ao preço de R$ 3,0000 (tres reais) por un; item 003 - fio cirurgico absorvivel sintetico
multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico violeta 3.0, 70cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica
com 30mm (gastro). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem induvidual
que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do protudo. Devera constar o regitro no ms.,
Ao preço de R$ 4,5200 (quatro reais e cinquenta e dois centavos) por un; item 004 - fio de aco
cirurgico nao absorvivel monofilamentar o, 3x60cm, sem agulha. Embalagem com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., Ao preço de R$ 7,7200 (sete reais e
setenta e dois centavos) por un; item 005 - fio de aco cirurgico nao absorvivel monofilamentar 1,
60cm, sem agulha. Embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
ms., Ao preço de R$ 7,7200 (sete reais e setenta e dois centavos) por un; item 006 - fio de aco
cirurgico nao absorvivel monofilamentar 2.0, 60cm, sem agulha. Embalagem com dados de
identificaçao, procedencia, validade e registro no Ms., Ao preço de R$ 7,7200 (sete reais e
setenta e dois centavos) por un; item 007 - fio de aco cirurgico nao absorvivel monofilamentar 5,
fio 4x45cm, agulha 48mm, 1/2 triangular corpo quadrado (fechamento de esterno) embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., Ao preço de R$ 33,5000
(trinta e tres reais e cinquenta centavos) por un; item 010 - fio algodao preto 2.0, 45cm sem
agulha. Embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., Ao
preço de R$ 1,5800 (hum real e cinquenta e oito centavos) por un; item 011 - fio cirurgico
absorvivel catgut cromado 1, fio 70cm, com agulha 3/8 circulo cilindrica, 31mm (gastro).
Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a monipulacao do produto. Embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s., Ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 012 - fio cirurgico
absorvivel catgut cromado 0, 150cm, sem agulha. Embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no ms., Ao preço de R$ 5,1000 (cinco reais e dez centavos) por
un; item 013 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 0, 70cm, com agulha 3/8 circulo cilindrica,
31mm ( gastro ).Acondicionado Em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que
facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., Ao preço de R$ 4,1000 (quatro reais e dez centavos)
por un; item 014 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 0, com 90cm, agulha 1/2 circulo
cilindrica 48mm. (fechamento geral/obstricia/ginecologia). Acondicionado em envelope secundario,
esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto.
Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço de R$ 5,4000 (cinco reais e quarenta
centavos) por un; item 015 - fio catgut cromado 1, 150cm, sem agulha , ao preço de R$ 5,0000
(cinco reais) por un; item 016 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 1, com fio 90 cm, agulha
1/2 circulo cilindrica com 48mm. (fechamento geral,obstetricia/ginecologia). Acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a
manipulacao do produto. Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço de R$
5,0000 (cinco reais) por un; item 017 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 2.0, com 70cm,
agulha 1/2 circulo cilindrica com 26 ou 31mm. (gastrointestinal). Acondicionado em envelope
secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao
do produto. Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço de R$ 4,0000 (quatro
reais) por un; item 018 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 3.0, 70cm, com agulha 3/8
circulo cilindrica com 31mm (gastro). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera constar registro
no m.s., Ao preço de R$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por un; item 019 - fio cirurgico
absorvivel catgut cromado 4.0, 70cm com agulha 1/2 circulo cilindrica com 17mm (urologia).
Acondicionada em envelope secundario, esteril, em embalagem individual. Devera constar o
registro no ms., Ao preço de R$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por un; item 020 - fio catgut
simples 2.0, 70cm com agulha 31mm, 1/2 circulo cilindrica (gastro). Embalagem com dados de
identificacao e procedencia de validade e registro no m.s., Ao preço de R$ 4,1000 (quatro reais
e dez centavos) por un; item 021 - fio cirurgico absorvivel catgut simples 3.0, 70cm, com agulha
3/8 circulo cilindrica com 31mm (gastro). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar registro no m.s., Ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 022 - fio cirurgico
absorvivel catgut simples 4.0, 70cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 17mm (urologia).
Acondicionada em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no m.s., Ao preço de R$ 3,8500
(tres reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 023 - fio cirurgico inabsorvivel monofilementar
de polipropileno 2, cor azul, 3 x 50 cm, com agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 7,5 cm
(cuticular). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em ambalagem individual que facilite
a identificacao imediata e a manipulacao do produto, deve constar o registro do ms., Ao preço de
R$ 17,3000 (dezessete reais e trinta centavos) por un; item 024 - fio cirurgico inabsorvível,
monofilamentar de poliamida 2.0 (nylon), com 45 cm, com agulha de 24 mm, curvatura de 3/8
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circular triangular, cor preto (cuticular). Acondicionado em envelope secundário, estéril em
embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. Deverá
constar o registro no ministério da saúde., Ao preço de R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco
centavos) por un; item 028 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de polipropileno cor azul
4.0, 75cm, com 2 agulhas 1/2 circulo cilindrica com 17mm (cardiovascular). Acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a
manipulacao do produto. Devera constar o registro no m.s., Ao preço de R$ 13,8000 (treze reais
e oitenta centavos) por un; item 033 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0,
(nylon), 45cm, com agulha 24mm, curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (cuticular).
Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no ministerio da saude., Ao preço
de R$ 2,0000 (dois reais) por un; item 040 - fio cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de
poliglactina ou acido glicolico, violeta lacado, 0, 150cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com
40mm (fechamento geral, obst./Ginec.) Acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro no ms. , ao preço de R$ 10,6000 (dez reais e sessenta centavos) por un; item
042 - fio cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido flicolico, violeta
trançado 1, 70cm, com agulha cilindrica 1/2 circulo com 4,0cm. Acondicionado em envelope
secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
do produto. Devera constar registro no ms., Ao preço de R$ 5,7000 (cinco reais e setenta
centavos) por un; item 043 - fio cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou
acido glicolico violeta 3.0, 70 cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 17 mm (urologia).
Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no ms., Ao preço de R$
5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 044 - fio cirurgico absorvivel sintetico
multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico incolor, 4.0, 45cm, agulha 3/8 circulo triangular
com 19mm (plastica). Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual
que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no
ms., ao preço de R$ 6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por un; item 045 - fio de polipropileno
monofilamentar azul 5.0, 75cm, com agulha master 17mm, 1/2 circulo cilindrica (cardiovascular),
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., Ao preço de R$
9,8000 (nove reais e oitenta centavos) por un; item 046 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar
de polipropileno cor azul 3.0, 75cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 24mm. (plastica).
Acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a manipulacao do produto. Devera constar o registro no ms. , ao preço de R$ 2,5200
(dois reais e cinquenta e dois centavos) por un; item 047 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar
de polipropileno 2 cor azul, 3x50cm, com agulha 3/8, circulo, ponta triangular medindo 7,5 cm
(cuticular), acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite
a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Deve constar o registro no m.s., Ao preço
de R$ 17,3000 (dezessete reais e trinta centavos) por un; item 048 - fio cirurgico inabsorvivel
monofilamentar de polipropileno cor azul 6.0, 75cm, com 2 agulha 3/8 circulo cilindrica, corpo
quadrado com 13 ou 9,3mm (cardiovascular). Acondicionado em envelope secundario, esteril,
em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro no m.s., Ao preço de R$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por un;
item 049 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliproopileno cor azul 2.0, 75cm, com
agulha 3/8 circulo cilindrica com 31mm (gastro). Acondicionado em envelope secundario, esteril,
em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. Devera
constar o registro no m.s., Ao preço de R$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un;
7) CONTRATADA: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- item 056 - filme adesivo transparente, de poliuretano, nao esteril, em rolo, impermeavel a agua
e bacteria, flexivel, complementando, por suporte quadriculado. tamanho do rolo 15cm x 10m, ao
preço de R$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais) por un.
Varginha, 31 de julho 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 EM BIOLOGIA MOLECULAR para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 267/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 265/2021 (Ata de Registro de Preços: 074/2022,075/
2022 e 076/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GENETICENTER - CENTRO DE GENETICA LTDA - ME - item 009 - pml - rara
t(15;17), ao preço de r$ 468,0000 (quatrocentos e sessenta e oito reais) por un;
2)CONTRATADA: FLOW SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - item 001 - imunofenotipagem para
pesquisa de doença residual mínima (drm), ao preço de r$ 375,0000 (trezentos e setenta e cinco
reais) por un; item 002 - imunofenotipagem para hemoglobinúria paroxística noturna (hpn), ao
preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item 003 - imunofenotipagem para síndromes
mielodisplásicas, ao preço de r$ 375,0000 (trezentos e setenta e cinco reais) por un; item 004 imunofenotipagem para linfoproliferativas e linfoma não-hodgkin, ao preço de r$ 375,0000
(trezentos e setenta e cinco reais) por un; item 005 - cariótipo de medula óssea com banda g ou
de sangue periférico infiltrado, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item
007 - bcr-abl philadelphia p190 - lla - pcr - qt, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais)
por un; item 008 - bcr-abl philadelphia p210 - lmc - pcr - qt, ao preço de r$ 270,0000 (duzentos e
setenta reais) por un;
3) CONTRATADA: GRF LABORATORIOS LTDA - item 006 - bcr-abl translocação t(9,22)-pcr-ql,
ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por un; item 010 - mutação v617f no gene
janus kinase (jak2), ao preço de r$ 190,0000 (cento e noventa reais) por un; item 011 - mutação
no gene flt3-pcr-ql, ao preço de r$ 320,0000 (trezentos e vinte reais) por un; item 012 - mutação
no gene npm1-pcr-ql, ao preço de r$ 345,0000 (trezentos e quarenta e cinco reais) por un; item
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013 - mutação mpl, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un; item 014 calreticulina, ao preço de r$ 400,0000 (quatrocentos reais) por un.
Varginha, 31 de julho 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 EM EXAMES DE
ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E CINTILOGRAFIA para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 271/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 269/2021 (Ata de Registro de Preços: 103/2022 e 104/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA ME para o BLOCO I
que ofertou o valor global de R$ 30.152,68 (trinta mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta
e oito centavos) sendo item 01 Exame de Ecocardiograma Transesofágico ao valor de R$ 720,00
(setecentos e vinte reais) por procedimento; item 02 Exame de Ecocardiograma de Estresse ao
valor de R$ 529,14 (quinhentos e vinte e nove reais e quatorze centavos) e item 03 Exame de
Teste Ergométrico ao valor de R$ 151,63 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e três
centavos) e
2) CONTRATADA: MN & D MAGSUL MEDICINA NUCLEAR LTDA para o BLOCO II ao valor
global de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais) sendo item 01 Exame de
Cintilografia de miocárdio para avaliação da perfusão em situação de estresse (mínimo 3 projeções)
ao valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) por procedimento e item 02 Exame de
Cintilografia de miocárdio para avaliação da perfusão em situação de repouso(mínimo 3 projeções)
ao valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) por procedimento.
Varginha, 31 de julho 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 ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 273/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 271/2021 (Ata de Registro de Preços: 068/2022, 069/2022 e
070/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - aciclovir
creme 10gr, ao preço de R$ 2,3100 (dois reais e trinta e um centavos) por tb; item 039 - diazepan
10mg/2ml, ao preço de R$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por ap; item 040 - diclofenaco sódico
75mg/3ml-ap, ao preço de R$ 0,9000 (noventa centavos) por ap; item 056 - hidroclorotiazida
50mg, ao preço de R$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 065 - metildopa 250mg, ao preço de
R$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por cp; item 066 - metildopa 500mg , ao preço de R$ 0,8600
(oitenta e seis centavos) por cp; item 079 - salbutamol spray suspensao aerossol pressurizada,
em frasco de aluminio com 200 doses, acompanhado de aplicador plastico de polipropileno
especialmente desenhado para inalacao por via oral, ao preço de R$ 10,0000 (dez reais) por un;
2) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 081 - sugamadex
sodico solucao injetavel 100mg/ml - 2 ml , ao preço de R$ 200,0000 (duzentos reais) por ap;
3) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A - item 020 - cladribina 1mg/ml 8ml, ao preço de R$
1.653,5700 (hum mil e seiscentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e sete centavos) por fa.
Varginha, 31 de julho 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. 274/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 272/2021 (Ata de Registro de Preços: 081/2022, 082/2022, 083/2022, 084/
2022, 085/2022, 086/2022, 087/2022, 088/2022, 089/2022, 090/2022, 091/2022, 092/2022, 093/
2022, 094/2022 e 095/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 055 - coletor p/
mat.perfuro cortantes (agulhas seringas, laminas, bisturi, etc) fab.conf. abnt nbr 13858 de maio/
1997-idt ne 55, cor amarela, impr. cfe. normas nbr7500, c/ simbologia de mat. infectante e
normas de u-so, kit composto de: a-cx fab. em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina uso de
fita adesiva, 2 alcas duplas laterais, p/ transp., evitando contato c/ o corpo ao ser transp. b- cinto
e fundo protetores, fab. em papelao couro (rigido) contra perf. c-saco plastico amarelo, com
instr. de montagem impress., c/ duplanalidade: 1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade,2¦ -forracao
total (interna) contra umidade. d-bandeja de forma baixa, impermeabilizada c/ resina antiumidade
p/ recebimento de liquidos.cx c/10 unidades capacidade: 03 litros, util 2,3 litros., ao preço de R$
28,5600 (vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) por cx; item 115 - papel grau cirurgico,
resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra
transparente, descartavel, tamanho 50x100, com dados de identificacao e procedencia, validade
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e registro no m.s., ao preço de R$ 25,3000 (vinte e cinco reais e trinta centavos) por un; item 126
- preservativo de latex de borracha natural, sem lubrificação embalagem com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no m.s. , ao preço de R$ 0,3860 (xxxxxxxxx) por
un;
2) CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A - item 004 - agulha espinhal para raquianestesia
para grandes obesos (obesidade grau iii) n. 25, ao preço de R$ 11,7800 (onze reais e setenta e
oito centavos) por un; item 023 - aparelho de barbear descartavel, com duas laminasem aco
inoxidavel revestido com platina, cromo e politetrafluoretileno, resinas hemoplasticas hidratantes
e aluminio com dados de identificacao e procedencia., ao preço de R$ 0,8100 (oitenta e um
centavos) por un; item 154 - sonda gastrica n. 20, descartavel confeccionada em polivinil,
atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificos na extremidade distal distribuidos
uniformemente em ate 0,7cm de altura,e com minimo de 126 cm de comprimento, embalagem
individual c/ dados de identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e tempo de
validade, c/ registro m.s., ao preço de R$ 1,4200 (hum real e quarenta e dois centavos) por un;
item 155 - sonda para aspiração traqueal, tamanho no 04, 50 cm (aproximadamente),
confeccionada em material atóxico, pvc, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado,
com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula
digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a manutenção da sonda em posição
estendida, embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, ao preço de R$ 0,8600
(oitenta e seis centavos) por un
3) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 061 - eletrodo
descartavel p/monitorizacao cardiaca, adulto, composta de esponjas duplas c/gel em kel com
protecaoate a utilizacao, pino de encaixe em aco inox, contra pino de prata / cloreto de prata
suporte protetor poroso e hipoalergenico, formato aro flexivel c/ adesivo hipoalergenico,
embalagem. secadas, individualmente, c/ dados de identificacao e procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de R$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por un; item 092 - luva de latex para
procedimentos, grande, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada, descartavel,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa
com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de R$ 22,4900 (vinte e dois reais e
quarenta e nove centavos) por cx; item 093 - luva de latex para procedimentos, media, em latex
natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de R$ 22,4900 (vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) por
cx; item 094 - luva de latex para procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro,
levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de
validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de R$
22,4900 (vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) por cx; item 095 - luva de latex para
procedimentos, tamanho pp, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada
descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de R$ 22,4900 (vinte e
dois reais e quarenta e nove centavos) por cx; item 096 - luva plastica descartavel individual,
esteril, modelo para toque., ao preço de R$ 0,1500 (quinze centavos) por un;
4) CONTRATADA: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - item 014 - agulha sutura b 1112 fundo
falso no 14, em aco resistente a dobramento, com bom polimento, permitindo uma boa capacidade
de penetracao e deslizamento. suave pelos tecidos, resistentes a esterilizacao, embalagem com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 1,9500 (hum
real e noventa e cinco centavos) por un; item 015 - agulha sutura g 1112 fundo falso no 11, em
aco resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracaoe
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia., ao preço de R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por
un; item 016 - agulha sutura g 1132 fundo falso no 12, em aco resistente a dobramento, com bom
polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos,
resistente a esterelizacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia., ao preço de
R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por un; item 017 - agulha sutura g 1132 n. 14,
em aco resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao
e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia., ao preço de R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por
un; item 018 - agulha sutura g 1132 n. 16 com acao resistente a dobramento com bom polimento,
permitindo uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a
esterilizacao. embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de
R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por un; item 019 - agulha sutura gr 1134 n. 11,
em aco resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao
e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterilizacao, embalagem e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por un; item 020
- agulha sutura gr 1134 n. 14, em aco resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma
boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao,
embalagens com dados de identificacao e procedencia, validade e registro de m.s., ao preço de
R$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por un; item 021 - agulha sutura gr 1134 n. 16,
em aco resistente a dobramento com bom polimento uma boa capacidade de penetracao e
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagens com dados de
identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 1,9500 (hum real e
noventa e cinco centavos) por un; item 024 - avental descartável longo para quimioterapia. em
não tecido 100% polipropileno (sms), com reforço impermeável nas mangas, abdômen e tórax,
punho em malha, atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente
ajustável aos movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento e ajuste da gola nas
costas. certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho e emprego., ao preço
de R$ 20,6500 (vinte reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 054 - equipo (coletor) de
incontinencia urinaria com dados de identificacao, procedencia, tempo de validade e registro no
m.s.., ao preço de R$ 1,8600 (hum real e oitenta e seis centavos) por un; item 134 - dispositivo
descartavel para infusao endovenosa, constituido por agulha com protetores, asas de
empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade
com a nbr9753, e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 19g,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço
de R$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 135 - dispositivo descartavel para infusao
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endovenosa constituida por agulha com protetores, asas de empenhadura e fixacao e tubo
extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753 e se totalmente
livre de deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 21g, embalagem com dados de idenficacao
e procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de R$ 0,4000 (quarenta centavos) por
un; item 136 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa, constituido por agulha com
protetores, asas de empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa,
estando em conformidade com a nbr9753, e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem
seu uso, calibre 23g, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e
registro m.s., ao preço de R$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 137 - dispositivo descartavel
para infusao endovenosa, constituido por agulha com protetores, asas de empunhadura e
fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753,
e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 25g, embalagem com
dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de R$ 0,4000
(quarenta centavos) por un; item 169 - tubo de latex natural no 200 (garrote). , ao preço de R$
1,3700 (hum real e trinta e sete centavos) por mt; item 192 - faixa smarch com 05 cm de largura
por 2m de comprimento, siliconizada rolo, embalagem individual com dados de identificação,
procedência, validade e registro no m.s, embalado em papel grau cirúrgico, estéril, com selagem
uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica asséptica
para abertura, ao preço de R$ 26,6000 (vinte e seis reais e sessenta centavos) por un;
5) CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - item 153 - sonda gastrica n.
04, descartavel, confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor,
com orificios na extremidade distal, distribuidos uniformemente em ate no maximo 07cm de altura
e com no minimo 126 cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificacao e
procedencia, data e tipo de esterelizacao, registro m.s. , ao preço de R$ 0,6300 (sessenta e tres
centavos) por un; item 157 - sonda para aspiração traqueal, tamanho no 06, 50 cm
(aproximadamente), confeccionada em material atóxico, pvc, maleável, flexível, transparente,
atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa
distal intermitente (válvula digital), estéril, descartável, embalagem individual que permita a
manutenção da sonda em posição estendida, embalagem individual com abertura em pétala e
asséptica, ao preço de R$ 0,7700 (setenta e sete centavos) por un;
6) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 025 - conjunto para ventilacao
manual com sistema respiratorio sem reinalacao para aparelhos de anestesia, para fluxo continuo
de gases frescos e respiracao do paciente. sendo utilizado para ventilacao espontanea ou
controlada manual. com balao de 3 litros, uma valvula unidirecional, uma conexao de entrada de
gases, uma valvula de admissao/escape de metal e uma mascara adulto., ao preço de R$
850,0000 (oitocentos e cinquenta reais) por un; item 043 - cal sodada com 4,5 kilos, com
indicador de cor, que muda os granulos de branco para violeta quando o dioxido de carbono e
absorvido, granulos de 2,5-5.0mm., ao preço de R$ 197,2000 (cento e noventa e sete reais e
vinte centavos) por gl; item 068 - estetoscópio adulto, fabricado em aço inoxidável, som individual
para cada ouvido (estéreo) permitindo assim menor interferência deve possuir olivas com nano
tecnologia, para evitar acúmulo de micro partículas, que podem causar infecções. revestimento
da borda do auscultador anti-frio para maior conforto do paciente. mola do ângulo flexível e
interna ao tubo de pvc. todas as partes do produto devem ser isentos de látex. o equipamento
deverá acompanhar um identificador de propriedade para encaixe no y do tubo. disponível em
pelo menos duas cores de tubo diferentes, para diferenciação entre setores. deverão vir
sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula. garantia mínima de
quatro anos comprovada através do manual registrado na anvisa., ao preço de R$ 195,0000
(cento e noventa e cinco reais) por un; item 073 - fita para monitoracao da concentracao minima
eficaz do glutaroldeido - concentracao de 1,5 por cento. embalagem contendo 60 tiras, ao preço
de R$ 9,6800 (nove reais e sessenta e oito centavos) por un; item 097 - manguito de borracha,
ao preço de R$ 15,7000 (quinze reais e setenta centavos) por un; item 105 - mascara termoplastica
para tratamento: cabeca ref. m10 , ao preço de R$ 309,4000 (trezentos e nove reais e quarenta
centavos) por un; item 106 - mascara termoplastica cabeca e pescoco, tamanho 9 - 14 x 3.2 mm,
ao preço de R$ 343,0000 (trezentos e quarenta e tres reais) por un; item 131 - protetor respiratório
para quimioterápicos. confeccionado em fibras sintéticas sem resina no formato concha e
coberto por um meio filtrante de microfibras tratado eletrostaticamente, uma camada de micro
fibras carregas com carvão ativado, protegidos por um não-tecido. nesta peça são incorporadas
duas cintas elásticas, um grampo de ajuste nasal e uma tira de espuma. pff2, ao preço de R$
21,5000 (vinte e um reais e cinquenta centavos) por un; item 166 - termometro com temperatura
maxima e minima digital., ao preço de R$ 111,5000 (cento e onze reais e cinquenta centavos) por
un;
7) CONTRATADA: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 005 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 25x8mm, haste de aco inoxidavel com ponta em
bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e
outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade,
numero do loteregistro no m.s., ao preço de R$ 0,1000 (dez centavos) por un; item 006 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril 25x7mm, haste de aco inoxidavel c/ ponta em bisel
tritacetado, canhao plastico em cor universal,conector padrao adaptavel a seringas e outros
dispositivos, protetor plastico, embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero
de lote, registro no m.s. , ao preço de R$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 007 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/ ponta de bisel
tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros
dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterlizacao,data de validade,n. do
lote,registro no m.s., ao preço de R$ 0,1000 (dez centavos) por un; item 008 - agulha hipodermica
descartavel, siliconizada, com dispositivo de segurança, esteril, 25x7mm, haste de aço inoxidável
com ponta bisel tritacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrao adaptável a
seringas e outros dispositivos, proteor plástico, embalagem individual com abertura asseptica,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipos de esterelização, data
de validade, número do lote e registro no m.s., ao preço de R$ 0,4000 (quarenta centavos) por
un; item 009 - agulha hipodermica descartavel, siliconizada, com dispositivo de segurança,
esteril, 25x8mm, haste de aço inoxidável com ponta bisel tritacetado, canhão plástico em cor
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universal, conector padrao adaptável a seringas e outros dispositivos, proteor plástico, embalagem
individual com abertura asseptica, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipos de esterelização, data de validade, número do lote e registro no m.s., ao preço
de R$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 013 - agulha raqui quincke 22g longa(obeso)
especificações do produto: - 0,7mm x 178mm - livre de látex; - estéril a óxido de etileno; - diâmetro
da agulha: 0,7 mm; - comprimento da agulha: 17,8 cm; - ponta tipo quincke, paredes finas
empunhadura anatômica com depressões digitais, conexao transparente, embalagem individual
c/ abertura asséptica, devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo
de esterilização, data de validade, número de lote, registro no m.s, ao preço de R$ 61,0000
(sessenta e um reais) por un; item 053 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g18 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com
sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de R$ 3,4400 (tres reais e
quarenta e quatro centavos) por un; item 197 - agulha descartável para raqui anestesia com bisel
de fina precisão microscópica tipo quincke, conexão transparente 22g x 3.1/2- embalagem
individual c/ abertura asséptica, devera constar externamente dados de identificação, procedência,
tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no m.s., ao preço de R$ 12,0000
(doze reais) por un;
8) CONTRATADA: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 186 - tubo
endotraqueal transparente descartavel infantil, siliconado, com balao, numero 2.0, confeccionado
em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras faciais, embalagem
individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências do ministério
da saúde., ao preço de R$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item 196 - clipe
metálico de titanio grande (lt 400) totalmente em titânio com fechamento distal proximal, com
superfície interna com serrilhas transversal atraumatico e com extremidades arredondadas
(atraumaticas), no tamanho grande. esterilizado em irradiacao embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro no ms, ao preço de R$ 36,3000 (trinta e seis reais e trinta
centavos) por un;
9) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 056 conjunto de válvula expiratória desinfetável, compatível com respirador mindray sv300, ao preço
de R$ 5.750,0000 (cinco mil e setecentos e cinquenta reais) por un; item 057 - conjunto de válvula
inspiratória desinfetável, compatível com respirador mindray sv300, ao preço de R$ 4.100,0000
(quatro mil e cem reais) por un; item 058 - conjunto de micronebulizador adulto para oxigenio, com
mascara com aberturas para evitar concentracao de gas carbono em seu interior, recipiente com
copo graduado de 15ml, extensao transparente e nao toxica com 1,5mts (mangueira, bico,
conector e borboleta). corpo e copo em material inquebravel, mascara em silicone atoxico, injetor
ou bico de polipropileno. embalados individualmente, identificados com dados de referencia,
marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 7,9000 (sete reais e
noventa centavos) por un; item 140 - sensor de oxigenio para carrinho de anestesia compativel
com carrinho drager fabius plus., ao preço de R$ 540,0000 (quinhentos e quarenta reais) por un;
item 168 - traqueia de silicone 22x900 mm adulto para transporte de fluxo de gases e vapores
medicinais compativel com o carrinho de anestesia dragher, traqueia de silicone corrugada, lisa
poir dentro, conector vulcanizado na traqueia, alta resitencia termica podendo permanecer
dentro da camara durante 15 min a 121° c ou 4 min a a 134° c (autoclave), ao preço de R$
68,3900 (sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) por un;
10)CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 033 - braçadeira/manguito
2 vias isento de latex com 02 conectores (acompanha dois conectores em ambas as pontas)
com tubo extensor para acoplar ao monitor,confeccionado em silicone,de fácil limpeza e alta
durabilidade, suporta tensões e movimentações. braçadeira tamanho adulto 25 a 35cm, latex
free/ compativeis com monitor g&e dash 4000, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta
reais) por un;
11)CONTRATADA: FAM LTDA - item 001 - adaptador de vias aéreas adu/ped (s/o2 irma ax+)
mainstream, compatível com monitores prolife c150, ao preço de R$ 176,0000 (cento e setenta e
seis reais) por un; item 002 - adaptador de vias aereas plc para sensores mainstream irma ax+
(s/o2+ aa), adu/ped,compatível com monitores prolife c12/120/150, ao preço de R$ 120,0000
(cento e vinte reais) por un; item 034 - cabo adaptador/extensão de pressão invasiva para 6
pinos aami, compatível com monitores prolife c12/120150, ao preço de R$ 360,0000 (trezentos e
sessenta reais) por un; item 036 - cabo de ecg com 5 vias, compatível com monitor g&e dash
4000, ao preço de R$ 196,5000 (cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos) por un; item
037 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor
multiparametrico alfamed vita 600, ao preço de R$ 245,0000 (duzentos e quarenta e cinco reais)
por un; item 038 - cabo sensor de oximetria adulto (somente do paciente) compativel com monitor
g&e dash 4000, ao preço de R$ 245,0000 (duzentos e quarenta e cinco reais) por un; item 039
- cabo de sensor de oximetria completo compativel com monitor prolife modelo t3 - para tecnologia
do sensor de oximetria do monitor t3 é nelcor, ao preço de R$ 320,0000 (trezentos e vinte reais)
por un; item 041 - cabo extensor etco² para sensores masimo, compatível com monitores prolife
c150, ao preço de R$ 525,0000 (quinhentos e vinte e cinco reais) por un; item 042 - cabo
extensor etco² para sensores plc, compatível com monitores prolife c12/120, ao preço de R$
520,0000 (quinhentos e vinte reais) por un; item 069 - estetoscópio, tipo biauricular, aplicação
infantil, material auscultador aço inox, material olivas silicone anatômicas, material haste aço
inox, características adicionais livre de látex, acessórios par de olivas extra, membrana do
auscultador grande e pequena, ao preço de R$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 112 oximetro de pulso/dedo adulto- simples de operar e coveniente para transportar. baixo consumo
de energia, funciona até 40horas continuamente, visor em oled. funciona com 2 pilhas aaa (
inclusas). indicador de carga das baterias. desligamento automatico após 8 segundos em uso.
recomendado para verificações periodicas. registro na anvisa. emc ( compatibilidade
eletromagnetica) em conformidade com o padrão iec60601-1-. spo2: (faixa de exibição: 0%
~100% , faixa de medição: 70% ~100% , precisão 70% ~100% +-2%; 0%~69% sem medição,
resolução:1%). frequencia de pulso: ((faixa de exibição: 0bpm~250bpm , faixa de medição:
30bpm ~ 250bpm, precisão 30bpm ~99bpm +-2bpm; 100bpm ~250bpms, resolução:1bpm), ao
preço de R$ 100,0000 (cem reais) por un; item 121 - papel termossensível 180 folhas de ecg zfold (100x150)mm, compatível com ecg 100s, ao preço de R$ 56,0000 (cinquenta e seis reais)
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por un; item 138 - sensor co2 mainstream plc, compatível com monitores prolife c120. , ao preço
de R$ 5.600,0000 (cinco mil e seiscentos reais) por un; item 146 - sensor sidestream irma ax+
(co2 + aa), compatível com monitores prolife c150, ao preço de R$ 26.400,0000 (vinte e seis mil
e quatrocentos reais) por un; item 147 - sensor spo² tecnologia plc, reutilizável, inteiriço tipo clipe
adu/ped, compatível com monitores prolife c120/150, ao preço de R$ 530,0000 (quinhentos e
trinta reais) por un;
12)CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 148 - seringa descartavel
para lipoaspiracao 50ml, bico cateter 5cm de comprimento. confeccionada em material atoxico e
com resistencia mecanica, constituido de corpo cilindrico com capacidade
graduada,siliconizado,parede com espessura uniforme, a extr.distal deve apres.borda cont.c/
abas de forma a pertir cond.de empunhad.e manuseio.deve possuir anel de retencao que impeca
o desprendimento do embolodo cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.na extrem.proximal
1 pistao de vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o
funcionamento p/asp.e inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as
cond.de em-punhadura e manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e
curtos(subd.)aplicada a superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades
entre os espacamentos),tracos e numeros de inscricao claros., ao preço de R$ 9,9900 (nove
reais e noventa e nove centavos) por un;
13)CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 052 - cateter intravenoso
radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo
a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g16 x 1 1/
4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de R$
3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por un;
14)CONTRATADA: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA - item 003 - agulha de injecao endoscopica,
descartavel, 23g x 5mm - 2,4 x 2.300 mm x 2,8mm., ao preço de R$ 177,0000 (cento e setenta e
sete reais) por un; item 022 - alça de polipectomia, descartável, diâmetro: 2,3mm, comprimento:
160cm., ao preço de R$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item 067 - escova de limpeza
descartavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios flexiveis com canal de
trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de R$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 083 - kit para
ligadura elastica, montado de 01 cilindro com 06 aneis em latex e 01 manopla, diametro: 9,5mm 11.0mm, ao preço de R$ 680,0000 (seiscentos e oitenta reais) por un; item 122 - pinca de biopsia
para colonoscopia descartavel, formato oval, comprimento de 230cm, compativel com canal de
biopsia de 2,3 mm, ao preço de R$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 123 - pinca de
biopsia para endoscopia descartavel, formato oval, comprimento de 160cm, compativel com
canal de biopsia de 2,8 mm, ao preço de R$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un;
15)CONTRATADA: ESFERA MEDICAL EIRELI - item 158 - sonda de gastrostomia para alimentação enteral esteril 14 fr/ch (4.7 mm) - compativel com modelo kangaroo, com injetor lateral e
adaptador para equipo; balão: 20cc - 20 ml; confeccionada em 100% silicone transparente; 3
vias (balão, dieta e via acessoria); tampa para maior segurança e higiene; estéril; radiopaca
(permite posicionamento através de radiografia); anel de fixação; marcação de referência a
cada centímetro para melhor posicionamento; balão interno para retenção; conector em y removível;
ponta distal com abertura; disco externo para proteção; acompanha 01 sachê de 2,7 g de gel
solúvel em água; livre de dehp; isento de látex; esterilizado por óxido de etileno. obrigatoriamente
deve possuir registro na anvisa., ao preço de R$ 360,0000 (trezentos e sessenta reais) por un.
Varginha, 31 de julho de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE ADITIVO DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária abaixo relacionada para prestação de serviços a esta
Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
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, Processo
Administrativo nº794/21; 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: - Ana Claudia P. das Dores
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
PERÍODO: 14.07.2022 a 09.01.2023 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
REMUNERAÇÃO
O servidor contratado receberá como remuneração o valor estabelecido na tabela de salários
aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 29 de Julho de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços
a esta Fundação.
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FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
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 nº514/21, 285/22, 300/22, 307/22, 342/22 e 348/22; 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
- Tiago Cunha de Castro
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma 02.07.2022
a
28.12.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Andreia Ildefonso
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares 02.07.2022 a
28.12.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Roseli Fátima da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares 04.07.2022 a
30.12.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Rosangela de A. M. F. Canalonga
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares 04.07.2022 a
30.12.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Kenyo da Silva Baldim
Médico Plantonista Internista
01.01.2023 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

06.07.2022

a

- Jaciane P. Ferreira
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma
04.01.2023 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

09.07.2022

a

- Jousiany de P. Silva
Escriturário
06.01.2023 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

11.07.2022

a

- Priscila Vaneli
TNS/Fisioterapeuta/CTI
17.01.2023 Enquanto durar o impedimento do titular.

22.07.2022

a

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:
Juliana Siqueira – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 213/22 – Distrato em: 23/07/2022
Varginha, 29 de Julho de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – JULHO/2022
Nº Contrato:
065/2022
Contratada:
SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 9.645,06
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos do setor de radiologia.
Vigência
13/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 108/2022 – Pregão Presencial nº. 107/2022
Signatário pela Contratada:
Sílvia Carvalho de Moraes
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
066/2022
Contratada:
X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 28.710,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos do setor de radiologia.
Vigência
13/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 108/2022 – Pregão Presencial nº. 107/2022
Signatário pela Contratada:
Teodomiro Dias de Oliveira Filho
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
067/2022
Contratada:
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 10.860,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos do setor de radiologia.
Vigência
13/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 108/2022 – Pregão Presencial nº. 107/2022
Signatário pela Contratada:
Nayara Martins Santos de Almeida Felipe
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais

Nº Contrato:
068/2022
Contratada:
TAURUS GERADORES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 90.000,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de uso geral
Vigência
01/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 099/2022 – Pregão Presencial nº. 098/2022,
Signatário pela Contratada:
Thiago Pinto Martins
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
069/2022
Contratada:
H. STRATTNER E CIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 199.600,00
Objeto:
Aquisição de equipamento e instrumentais para o serviço de
urologia
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 054/2022 – Pregão Presencial nº. 053/2022
Signatário pela Contratada:
Solange Alves Figueiredo Costa
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
070/2022
Contratada:
MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 15.150,00
Objeto:
Aquisição de equipamento e instrumentais para o serviço de
urologia
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 054/2022 – Pregão Presencial nº. 053/2022
Signatário pela Contratada:
Cláudio Piassi Freire
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
071/2022
Contratada:
RUSSER BRASIL REIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 15.741,00
Objeto:
Aquisição de equipamento e instrumentais para o serviço de
urologia
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 054/2022 – Pregão Presencial nº. 053/2022
Signatário pela Contratada:
Daniel Ariol Calbucoy Oliarte
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
072/2022
Contratada:
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 344.400,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva no equipamento de tomografia computadorizada – marca: philips – modelo:
brilhance ct 16 slice
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Inexigibilidade no. 005/2022
Signatário pela Contratada:
Evaldo Bella
Natália Martins Danielle
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
073/2022
Contratada:
MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 40.000,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos médicos e bens permanentes
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 079/2022 – Pregão Presencial nº. 078/2022
Signatário pela Contratada:
Stefanie Sorbello
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
074/2022
Contratada:
MEA MODUL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 189.700,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos médicos e bens permanentes
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 079/2022 – Pregão Presencial nº. 078/2022
Signatário pela Contratada:
Marcos Eli Alves
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
075/2022
Contratada:
ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 4.139,00
Objeto:
Aquisição de aparelho de ar condicionado portátil
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 100/2022 – Pregão Presencial nº. 099/2022
Signatário pela Contratada:
Adenilson José César da Silva
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
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Nº Contrato:
076/2022
Contratada:
ATUANTE COMERCIAL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 7.698,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos de oximetria
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 111/2022 – Pregão Presencial nº. 110/2022
Signatário pela Contratada:
Guttemberg Henrique Silva
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
077/2022
Contratada:
ÁPICE HEALTHCARE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 27.645,32
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva, calibração e teste de segurança elétrica de equipamentos eletromédicos
Vigência
18/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 109/2022 – Pregão Presencial nº. 108/2022
Signatário pela Contratada:
Álvaro Furtado de Andrade
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
078/2022
Contratada:
MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 44.949,96
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva, calibração e teste de segurança elétrica de equipamentos eletromédicos
Vigência
18/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 109/2022 – Pregão Presencial nº. 108/2022
Signatário pela Contratada:
Stefanie Sorbello
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
079/2022
Contratada:
GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 10.629,97
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva, calibração e teste de segurança elétrica de equipamentos eletromédicos
Vigência
18/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 109/2022 – Pregão Presencial nº. 108/2022
Signatário pela Contratada:
Leandro Mésseder Duarte Ribeiro
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
080/2022
Contratada:
TELEVGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELEMÁTICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 4.000,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva em equipamento de pabx da marca leucotron
Vigência
21/07/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 113/2022 – Pregão Presencial nº. 112/2022
Signatário pela Contratada:
Alessandro Tadeu Faria
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
081/2022
Contratada:
ORTHOS ORTOPEDIA E ESPECIALIDADES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 39.600,00
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de ortopedia
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 120/2022 – Pregão Presencial nº. 119/2022
Signatário pela Contratada:
Luiz Fernando Poyares de Albuquerque
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
082/2022
Contratada:
INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 9.300,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 117/2022 – Pregão Presencial nº. 116/2022
Signatário pela Contratada:
Ailton Rodrigues de Freitas
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
083/2022
Contratada:
MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 53.700,00
Objeto:
Aquisição de equipamentos e instrumentais cirúrgicos
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 117/2022 – Pregão Presencial nº. 116/2022
Signatário pela Contratada:
Stefanie Sorbello
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
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084/2022
MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 197.900,00
Aquisição de 01 (um) carro / aparelho de anestesia
12 (doze) meses
Licitação nº. 101/2022 – Pregão Presencial nº. 100/2022
Stefanie Sorbello
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

085/2022
MAXILOC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 15.000,00
Locação de equipamentos para uso na construção civil
12 (doze) meses
Licitação nº. 119/2022 – Pregão Presencial nº. 118/2022
Felipe Rodrigues Paiva
Rosana de Paiva Silva Morais

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO ADITIVOS DE CONTRATOS – JUlHO/2022
Nº Contrato:
070/2020 – II aditivo
Contratada:
ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para licenciamento
de softwares de gestão de conteúdo e customização de layout e de atendimento a lei
complementar nº 131/09, contemplando os serviços de migração de dados, capacitação de
servidores, implantação de suporte, atualização legal e corretiva e serviços de hospedagem em
data center, no âmbito do “Portal Institucional e de Transparência”
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 081/2020 – Pregão Presencial nº. 080/2020
Signatário pela Contratada:
Willian João de Oliveira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 22/07/2022
Valor Aditado:
R$ 9.480,00
Valor Contratado:
R$ 9.480,00
Data do Contrato:
22/07/20
Data do Aditivo:
04/07/22
=
Nº Contrato:
078/2018 – V aditivo
Contratada:
MGX SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços técnicos especializados para
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos: nobreak 30 kva, marca cm comandos modelo conception e estabilizador, marca cm comandos - modelo perfection serie premium,
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 091/2018 – Pregão Presencial nº. 090/2018
Signatário pela Contratada:
Washington de Melo Gomes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2022
Valor Aditado:
R$ 12.000,00
Valor Contratado:
R$ 12.000,00
Data do Contrato:
30/07/18
Data do Aditivo:
04/07/22
=
Nº Contrato:
096/2021 – I aditivo
Contratada:
PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
análises de biópsias à pacientes da Fundação
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 104/2021 – Pregão Presencial nº. 104/2021
Signatário pela Contratada:
Cícero Reis de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2022
Valor Aditado:
R$ 899.944,20
Valor Contratado:
R$ 899.944,20
Data do Contrato:
30/07/21
Data do Aditivo:
04/07/22
=
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Nº Contrato:
097/2021 – I aditivo
Contratada:
CRM-CENTRAL DE RECICLAGEM DE MINAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Credenciamento de empresa para coleta, trituração,
destruição, descaracterização e reciclagem dos papéis do acervo da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital de Licitação nº 003/2021- Credenciamento nº 003/2021
- Chamamento Público nº 003/2021, Inexigibilidade nº 005/2021
Signatário pela Contratada:
Luiz Carlos Campos
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 05/08/2022
Valor Aditado:
R$ 0,00
Valor Contratado:
R$ 0,00
Data do Contrato:
05/08/21
Data do Aditivo:
06/07/22
=
Nº Contrato:
073/2020 – II aditivo
Contratada:
DIAGNÓSTICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados na realização de
exames laboratoriais, com comodato de impressora e fornecimento de insumos necessários a
realização dos exames
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 089/2020 – Pregão presencial nº. 088/2020
Signatário pela Contratada:
Antônio Janini Neto
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 03/08/2022
Valor Aditado:
R$ 81.499,39
Valor Contratado:
R$ 81.499,39
Data do Contrato:
03/08/20
Data do Aditivo:
06/07/22
=
Nº Contrato:
069/2020 – II aditivo
Contratada:
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento
de licença de uso de ferramentas informatizadas (softwares) para as áreas de controle de
pessoal, contabilidade, tesouraria, patrimônio e frotas para a Fundação Hospitalar Do Município
De Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 071/2020 – Pregão Presencial nº. 070/2020
Signatário pela Contratada:
Jeferson Francisco da Silva
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico financeiro e prorrogação de prazo
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 15/07/2022
Valor Aditado:
R$ 38.744,40
Valor Contratado:
R$ 39.400,00
Data do Contrato:
15/07/20
Data do Aditivo:
08/07/22
=
Nº Contrato:
078/2020 – III aditivo
Contratada:
LOCADORA LAVRAS LTDA,
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em locação de
container
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 102/2020 – Pregão Presencial nº. 101/2020
Signatário pela Contratada:
Gustavo Reis Ferreira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 01/09/2022.
Valor Aditado:
R$ 10.080,00
Valor Contratado:
R$ 8.640,00
Data do Contrato:
18/08/20
Data do Aditivo:
12/07/22

Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Motivo aditamento:
Prazo Aditado:
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:

=

=

Nº Contrato:
079/2020 – II aditivo
Contratada:
TAURUS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em locação de
equipamento de ar comprimido para fins hospitalares
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 105/2020 – Pregão Presencial nº. 104/2020
Signatário pela Contratada:
Tony Alessandry Pederiva
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 19/08/2022
Valor Aditado:
R$ 69.600,00
Valor Contratado:
R$ 69.600,00
Data do Contrato:
19/08/20
Data do Aditivo:
12/07/22
=

Nº Contrato:
009/2022 – I aditivo
Contratada:
RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para a
realização de exames de ressonância magnética
Vigência:
06 (seis) meses
Fundamento:
Licitação nº. 258/2021 – Pregão Presencial nº. 256/2021
Signatário pela Contratada:
Paulo Roberto Magalhães Swerts
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
06 (seis) meses, contados a partir de 17/07/2022
Valor Aditado:
R$ 275.734,80
Valor Contratado:
R$ 275.734,80
Data do Contrato:
17/01/22
Data do Aditivo:
15/07/22
=

Nº Contrato:
076/2020 – III aditivo
Contratada:
FLOW SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
exames de biópsias (imunofenotipagem – 10 marcadores – para leucemia aguda) para atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 082/2020 – Pregão Presencial nº 081/2020
Signatário pela Contratada:
Rodrigo Gomide Motta
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 02/09/2022.
Valor Aditado:
R$ 27.900,00
Valor Contratado:
R$ 22.320,00
Data do Contrato:
12/08/20
Data do Aditivo:
12/07/22
=
Nº Contrato:
074/2018 – V aditivo
Contratada:
FROTA MEDICAL SYSTEMS LTDA ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços de física médica e proteção
radiológica em radioterapia (braquiterapia e teleterapia)
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 064/2018 – Pregão Presencial nº. 063/2018
Signatário pela Contratada:
Marcelo Frota Saraiva
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 07/08/2022
Valor Aditado:
R$ 525.000,00
Valor Contratado:
R$ 420.000,00
Data do Contrato:
24/07/18
Data do Aditivo:
12/07/22
=
Nº Contrato:
081/2020 – II aditivo
Contratada:
CCL PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e contagem de partículas em duas cabines de fluxo laminar
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 101/2020 – Pregão Presencial nº. 100/2020
Signatário pela Contratada:
Alcir Leal dos Santos
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 11/09/2022
Valor Aditado:
R$ 4.100,04
Valor Contratado:
R$ 4.100,04
Data do Contrato:
11/09/20
Data do Aditivo:
13/07/22
=
059/2022 – I aditivo
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Aquisição de medicamentos específicos e oncológicos
24/06/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 103/2022 – Pregão Presencial nº. 102/2022
Rafael Lucas do Carmo
Rosana de Paiva Silva Morais
Supressão de valor
Permanece o inicial
R$ 199.950,00
R$ 223.575,00
24/06/22
14/07/22
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Nº Contrato:
111/2021 – I aditivo
Contratada:
CLÍNICA MÉDICA ANGIO SUL S/S LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Thiago Pinto Breguêz
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 6.000,00
Valor Contratado:
R$ 6.000,00
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
Nº Contrato:
112/2021 – I aditivo
Contratada:
JMX SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Marcos Quintela Sebode
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 6.000,00
Valor Contratado:
R$ 6.000,00
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
Nº Contrato:
113/2021 – I aditivo
Contratada:
SAINT PAUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Alexandre Alvarenga Garcia
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 6.000,00
Valor Contratado:
R$ 6.000,00
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
Nº Contrato:
114/2021 – I aditivo
Contratada:
ANGIOALERGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Daniandra Figueiredo de Morais Rocha
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 70.000,08
Valor Contratado:
R$ 70.000,08
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
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Nº Contrato:
115/2021 – I aditivo
Contratada:
F JUNQUEIRA – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Flaviano Pereira Junqueira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 300.000,00
Valor Contratado:
R$ 300.000,00
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
Nº Contrato:
116/2021 – I aditivo
Contratada:
SENE CLÍNICA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único De Saúde Da Fundação Hospitalar Do Município De
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Paulo César Silva Sene
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/09/2022
Valor Aditado:
R$ 1.000,08
Valor Contratado:
R$ 1.000,08
Data do Contrato:
27/09/21
Data do Aditivo:
15/07/22
=
Nº Contrato:
086/2021 – II aditivo
Contratada:
CARROCERIAS SULMINAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de locação de imóvel
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº 023/2021
Signatário pela Contratada:
Tarciso Palmutti
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico-financeiro e alteração de fonte e ficha
orçamentária.
Valor Aditado:
R$ 8.988,00 sendo o valor mensal de R$ 7.749,00
Valor Contratado:
R$ 77.000,00 para 10 meses
Data do Contrato:
01/07/21
Data do Aditivo:
26/07/22
=
Nº Contrato:
034/2022 – I aditivo
Contratada:
PAULO CÉSAR AGOSTINHO
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Credenciamento de leiloeiro oficial para preparação,
organização e condução de leilão público destinado à alienação de bens móveis inservíveis
pertencentes a fundação
Vigência:
90 (noventa) dias
Fundamento:
Edital Nº 001/2022 - Credenciamento Nº
001/2022 Chamamento Público Nº 001/2022, Inexigibilidade Nº 004/2022
Signatário pela Contratada:
Paulo César Agostinho
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
90 (noventa) dias, contados a partir de 04-08-2022
Valor Aditado:
R$ 0,00
Valor Contratado:
R$ 0,00
Data do Contrato:
06/05/22
Data do Aditivo:
26/07/22

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.596/2022
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 97/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora ADRIANA APARECIDA FIRMINO, matrícula 155365, CPF nº 859.693.386-72, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com
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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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.597/2022
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 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 99/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora ADRIANA ROSA RODRIGUES, matrícula 145033, CPF nº 801.283.196-15, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.598/2022
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 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 29/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora APARECIDA DE FÁTIMA PIERROTI, matrícula 160369, CPF nº 800.004.876-00, cargo
efetivo de Assistente Administrativo, nível E-17, lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.599/2022
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 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 98/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora APARECIDA INÊS DE OLIVEIRA SILVA, matrícula 144916, CPF nº 694.452.816-91,
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos / Readaptado, nível E-01, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 1.600/2022
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 100/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora ARLETE DIAS DE ALKMIN REIS, matrícula 258553, CPF nº 042.599.468-62, cargo
efetivo de Auxiliar de Dentista, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.601/2022
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 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 101/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora HUMBERTA GOMES MACHADO PORTO, matrícula 153575, CPF nº 669.221.356-87,
cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Pedagogo, nível E-22/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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.602/2022
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 7246/2021.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, ao
servidor JOÃO FINOTI, matrícula 143871, CPF nº 479.305.196-00, cargo efetivo de Auxiliar de
Serviços Públicos, nível E-01, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.603/2022
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 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 92/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
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servidora RITA DE CÁSSIA BERNARDES BORSSATO, matrícula 319608, CPF nº 323.868.006-44,
cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Pedagogo, nível E-22/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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.604/2022
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 1904/2021.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, ao
servidor ROBERTO ALVES RIBEIRO, matrícula 145971, CPF nº 554.565.106-34, cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Funerários / Readaptado, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.605/2022
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 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 12449/2021.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, à
servidora ROSANA DINIZ SANTOS BARONI, matrícula 144150, CPF nº 623.672.936-00, cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.606/2022
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, § 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 94/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.08.2022, ao
servidor VIRGILIO ANTONIO ALVES, matrícula 174190, CPF nº 973.886.456-91, cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos – SOSUB, 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 Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
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PORTARIA Nº 1.607/2022
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 I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processos
Administrativos nº 53/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. ANA MACHADO DA SILVA, CPF nº 693.752.75604, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de MARCO ANTÔNIO DA SILVA, CPF nº
286.671.236-68, matrícula 001289, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, tendo como última
unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD,
falecido em 11/03/2022, devendo perceber 100% da remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 11/03/
2022, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 01 de Agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 09.215.261/0001-01, com sede
na Praça Dalva Paiva Ribeiro, nº 312 – Vila Paiva, neste ato representado por sua Diretora
Presidente Srª. Ana Paula de Oliveira Amorim, torna público a abertura de procedimento licitatório
na modalidade TOMADA DE PREÇOS – 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 contratação
de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento de mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários para execução de estrutura metálica
de cobertura de telhas sanduiches no prédio do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, mediante as condições
estabelecidas em Edital e seus anexos.
Data de Protocolo: até 23/ 08 / 2022 às 13h30
Data Abertura: 23 / 08 / 2022 às 14h00
Informações / Edital: Serviço Administrativo - Fone (0**35) 3221-2419
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.inprev.varginha.mg.gov.br na aba
Administrativo – Licitação – Tomada de Preço.
Varginha (M.G.), 01 de agosto de 2022.
Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 09.215.261/0001-01, com sede
na Praça Dalva Paiva Ribeiro, nº 312 – Vila Paiva, neste ato representado por sua Diretora
Presidente Srª. Ana Paula de Oliveira Amorim, torna público a abertura de procedimento licitatório
na modalidade TOMADA DE PREÇOS – 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 contratação de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento de mão de obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
estrutura metálica de cobertura de telhas sanduiches no prédio do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, mediante as
condições estabelecidas em Edital e seus anexos.
Data de Protocolo: até 23/ 08 / 2022 às 13h30
Data Abertura: 23 / 08 / 2022 às 14h00
Informações / Edital: Serviço Administrativo - Fone (0**35) 3221-2419
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.inprev.varginha.mg.gov.br na aba
Administrativo – Licitação – Tomada de Preço.
Varginha (M.G.), 01 de agosto de 2022.
Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora Presidente
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
ERRATA PORTARIA Nº 033, de 01 de junho de 2022
Publicada neste jornal na edição 1.414, de 07 de julho de 2022, página 65.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribui-ções
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
RETIFICA:
ONDE SE LÊ:
“Guarda Civil Municipal de Varginha, 01 de junho de 2022.;”.
LEIA-SE:
“Guarda Civil Municipal de Varginha, 01 de julho de 2022.;”.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 04 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA PORTARIA Nº 042, DE 25 DE JULHO DE 2022

PORTARIA Nº 168/2022 DE 1º AGOSTO 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 a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 006/2022, devidamente homologado pela Portaria nº 072/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Bruna Fernanda Picconi
Enfermeiro (a) Guaxupé-MG
14º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no item
7.7 do Edital 006/2022, apresentar 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 as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 1º de agosto de 2022.

Publicada neste jornal na edição 1.418, de 28 de junho de 2022, página 33.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
RETIFICA:
ONDE SE LÊ:
“Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria 031/2022 para o
Processo Administrativo de Sindicância nº 005/2022;”.
LEIA-SE:
“Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria 037/2022 para o
Processo Administrativo de Sindicância nº 005/2022;”.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 01 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015
EDITAL 009/2022
RESULTADO PROVISÓRIO DO EXAME MÉDICO
A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG - GCMV, através do seu Diretor Administrativo,
o Senhor MARCOS CLEBER SALES, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o que
segue:
1- Resultado PROVISÓRIO DO EXAME MÉDICO:
2- A listagem contendo Resultado do Exame Médico encontra-se abaixo deste Edital.
3- Este Edital encontra-se divulgado no Órgão Oficial de Publicação do Município de Varginha,
bem como na internet, no site www.gcm.varginha.mg.gov.br e www.varginha.mg.gov.br.
Varginha, 02 de agosto de 2022
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV
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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 169/2022 DE 1º DE AGOSTO 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
Aline Aparecida Aureliano
Técnico de Enfermagem/ Nepomuceno
4º*
Karina Pereira da Silva
Técnico de Enfermagem/ Nepomuceno
5º*
Agnes Angélica Silva de O. Dias
Técnico de Enfermagem/ Pouso Alegre
10°*
*Aptos conforme art. 4º da Portaria nº 013/2022, de 22 de fevereiro de 2022.
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 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 as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 1º de agosto 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 N.º 170/2022 DE 1º DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE EMPREGADOS PÚBLICOS
NOMEADOS DO CISSUL/SAMU
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 os empregados públicos abaixo relacionados para comporem a Comissão de
Avaliação de Desempenho de Empregados Públicos nomeados do CISSUL/SAMU.
a) GUILHERME TADEU RAMOS MAIA – PROCURADOR;
b) KÁTIA APARECIDA FERREIRA – COORDENADOR(A) DO NEP;
c) KELLY CRISTINA DA SILVA – ASSISTENTE ADMINISTRATIVA;
d) SILVIO LOPES DA SILVA – AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
ART. 2º. Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 1º agosto 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 N.º 171/2022 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
DISPÕE SOBRE A ABERTURA CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022 DO CISSUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PORTARIA Nº 174/2022 DE 04 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2022
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

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$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) nas
seguintes dotações do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas:
Órgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - OUTROS RECURSOS
1.01.00.10.302.0001.2.002-3.3.90.36.00 GESTÃO DO CONSÓRCIO - R$ 2.500,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ---------------- - - - - - - - - - - - R$ 2.500,00
Art. 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso a
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento vigente do Consórcio na forma do §1°, incisos I a IV do
artigo 43 da Lei Federal 4.320/64:
Órgão 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
Unidade 01 – RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
Sub-Unidade 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO
1.01.00.10.302.0001.2.001-3.3.90.30.00 GESTÃO DO SAMU/RATEIO -R$ 2.500,00
Total Geral - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - R$ 2.500,00
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 02 de agosto de 2022.

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
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Anderson Alves
Condutor de Ambulância/Cabo Verde
1º
Eduardo Cosme de Sales
Condutor de Ambulância/ Nepomuceno
1º
Gleidison William da Silveira
Condutor de Ambulância/ Três Pontas
1º
Alan Cesar Gomes
Condutor de Ambulância Nova Resende
2*
Geovane Vicente de Paulo Junior Condutor de Ambulância/Três Corações
1*
Rafael de Leon Dumont Gomes
Condutor de Ambulância/ Pouso Alegre
5º*
*Aptos conforme art. 4º da Portaria nº 012/2022, de 22 de fevereiro de 2022.
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 as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de agosto de 2022.

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador - OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 172/2022 DE 04 DE AGOSTO 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 a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 002/2022, devidamente homologado pela Portaria nº 013/2022.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Tãnia Franco de Araújo
Técnico de Enfermagem/ Lavras
3º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no item
7.7 do Edital 002/2022, apresentar 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 as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de agosto 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 173/2022 DE 04 DE AGOSTO 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 a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 007/2022, devidamente homologado pela Portaria nº 128/2021.
NOME
CARGO /BASE
COLOCAÇÃO
Vladimir Roberto Valim
Condutor de Ambulância/ Lambari
5º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no item
7.5 do Edital 007/2021, 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 as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de agosto 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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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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL,
vem, por meio do presente Notificar a empresa Francisco Afonso da Silva Júnior -ME,
inscrita no CNPJ sob o número 06.099.138/0001-76, para tomar ciência da notificação referente
ao Processo Administrativo de Penalidade nº 002/2022 para, querendo, apresentar defesa no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento desta notificação,
dirigida a autoridade competente. Ressalto que o referido PA – Processo Administrativo, de
número 001/2020 encontra-se com vista franqueada aos interessados na Gerência Administrativa do CISSUL/SAMU, para obtenção de cópias. Amanda Alves Dos Santos Assis. Gerente
Administrativa. Varginha-MG, 1º de agosto de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Publicação do Edital de Licitação / Modalidade: Pregão Presencial Nº 024/2022
/ Processo Nº 074/2022 / O CISSUL torna público que realizará Licitação Pública, com a finalidade:
registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higiene, para
atender às necessidades do CISSUL Data Abertura: 17 de agosto de 2022 / Horário: 08:30h /
Tipo: Menor Preço por item - 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 email: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br . Alan Alvanir Barra de Oliveira, Assessor da
Gerência Administrativa do CISSUL. Varginha/MG, 04 de agosto de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Portaria Nº 10/2022
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribui-ções legais
R E S O L V E:
Art. 1° NOMEAR, a Sra. MARTA BERTOLI para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete da Presidência - Símbolo CCL-3 desta Câmara
Municipal.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2022.
Registre-se e publique-se.
Câmara Municipal de Varginha, 01 de agosto de 2022; 139° da Emancipação Político-Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS - JULHO/2022
Aditivo nº 12/2022 ao Contrato nº 04/2021. Firmado em 06/07/2022.
Objeto: Reduz o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 5,84 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 13/2022 ao Contrato nº 04/2021. Firmado em 29/07/2022.
Objeto: Reduz o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 5,43 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.

