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SETEMBRO AMARELO:
MÊS DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
O Setembro Amarelo deve ser causa de todos, pois toda vida importa!
O mês de setembro é
conhecido por trabalhar a
conscientização em relação ao
suicídio, tendo o dia 10 como
sendo o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio.
Desde
2014,
a
Associação Brasileira de
Psiquiatria e o Conselho
Federal de Medicina realizam
a campanha, nacionalmente, a
fim de reduzir os números de
casos de suicídio no país.
No Brasil, os registros
de casos de suicídio se
aproximam de 14 mil por ano,

ou seja, em média 38 pessoas
por dia tiram a própria vida. O
número é alarmante. Segundo
a Organização Mundial da
Saúde - OMS, são registrados
mais de 700 mil suicídios,
anualmente, em todo o mundo,
sem contar os episódios
subnotificados, pois, com isso,
estima-se mais de 1 milhão de
casos.
Existem alguns sinais
que as pessoas em sofrimento
emocional costumam transmitir
e devem ser observados. Fique
atento:

1.
Publicações nas redes sociais com conteúdo negativista, participação
em grupos virtuais que incentivam o suicídio e outros comportamentos
associados;
2.
Isolamento e distanciamento da família, dos amigos e dos grupos
sociais, particularmente importante se a pessoa apresentava uma vida social
ativa;
3.
Atitudes perigosas que não necessariamente podem estar associadas
ao desejo de morte e atitudes para-suicidas (dirigir perigosamente, beber
descontroladamente, brigar constantemente, etc.);
4.

Ausência ou abandono de planos futuros;

5.
Forma desinteressada como a pessoa está lidando com algum evento
estressor (acidente, desemprego, falência, separação dos pais, morte de alguém
querido);
6.
Despedidas (“acho que no próximo natal não estarei aqui com vocês”;
ligações com conotação de despedida e distribuir os bens pessoais);
7.
Colocar os assuntos em ordem; fazer um testamento; dar ou devolver
os bens;
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8.
Queixas contínuas de sintomas como desconforto, angustia, falta de
prazer ou sentido de vida e, finalmente;
9.
Qualquer doença psiquiátrica não tratada (quadros psicóticos,
transtornos alimentares e os transtornos afetivos de humor).
Ainda, existem frases de alerta que não devem ser descartadas ou
vistas com descaso como por exemplo:
1.
“Tenho vontade de dormir e não acordar mais”;
2.
“Sou um peso para as outras pessoas”;
3.
“Estou cansado e sem razão de viver”;
4.
“Não há mais prazer em viver”;
5.
“Tudo seria mais fácil se eu não existisse”;
6.
“Sou um fracasso”;
7.
“Essa é a última chance”;
8.
“Não sou amado ou querido por ninguém”;
9.
“Eu não estarei aqui no próximo ano”.
Saber conversar ou iniciar um diálogo sobre os sentimentos da pessoa
em sofrimento pode não ser tão fácil, mas algumas dicas podem ajudar, tais
como: aproximar-se, dialogar, escutar, não julgar, oferecer ajuda especializada
e ser positivo.
Além do mais, preze por um ambiente de respeito mútuo, de vínculos
fortalecidos, de comunicação não violenta, com momentos de partilha, escuta
e uso moderado das tecnologias.
Esteja atento aos sinais e ofereça apoio, seja para familiares, amigos,
colegas de trabalho e demais pessoas do seu convívio. Uma conversa pode
salvar vidas!

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA RECEBE
ARMAS DE FOGO PARA O EFETIVO
O prefeito Verdi Lúcio Melo
oficializará na sexta-feira a
entrega de pistolas, munições
e coletes balísticos, adquiridos
para a Guarda Municipal de
Varginha - GCMV.
Utilizará o armamento todo o
efetivo da GCMV. Para isso, os
GCMV passaram por curso de
capacitação obrigatório. Eles

receberam instruções teóricas e
práticas e posterior aprovação
nos testes psicológicos e
capacidade técnica para o
manuseio de armas de fogo
curtas e longas, nos termos do
§1º do art. 42 da Instrução
Normativa nº 201-DG/PF, de 09
de julho de 2021.
Para a liberação e expedição

do porte funcional para arma de
fogo foi celebrado junto a Polícia
Federal um Acordo de
Cooperação Técnica - ACT, em
30 de dezembro de 2019, sob o
Nº 13423995/2019-DELEAQ/
DREX/SR/PF/MG, através do
Processo Nº 08350.019796/
2019-24 DELEAQ/DREX/SR/
PF/MG, publicado em 20 de

janeiro de 2020, no Diário Oficial
da União.
A Guarda Civil Municipal de
Varginha é referência regional
para as demais Guardas
Municipais, alcançando um lugar
de destaque até mesmo entre
as Guardas Municipais de todo
o País e como tal vem crescendo
de forma consistente e
exponencialmente, sendo
inevitável que esse grande
passo fosse dado.
A Guarda Civil Municipal de
Varginha, com os apoios
irrestritos do ex-prefeito Antônio
Silva e do atual prefeito Verdi
Lúcio Melo, passa a fazer parte
do seleto rol de Guardas
Municipais do país que
trabalham armadas.
“É um marco na nossa
história, que ao longo dos mais
de 18 anos de existência, só
vem provando seu real valor e se
reafirmando como órgão
competente naquilo que se
propõe a fazer, objetivando
sempre a prestar relevantes
serviços a toda comunidade
varginhense”, ressaltou o diretor
Marcos Cleber.
A solenidade oficial da
entrega do armamento será no
Inprev, na Vila Paiva, às 9h do
dia 16.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
O DE 2022
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE SETEMBR
SETEMBRO

04

ANO XXIV - nº 1426

ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE
PAIVA ORGANIZAM A 1ª FEIRA DA MATEMÁTICA - JAP
Solange Inácio Ribeiro Conde
Coordenação Pedagógica - 6º aos 9º anos

Na quarta-feira, 04/10, os
estudantes dos 6º anos do
Ensino Fundamental II, da
Escola Municipal José Augusto
de Paiva, organizaram a 1ª
Feira de Matemática - JAP. Os
alunos foram orientados pela
professora Mislaine Cardoso e
expuseram atividades feitas em
sala
de
aula
quando
desenvolveram
diversos
trabalhos, jogos, pesquisas e
maquetes.
A Feira visou motivar os
educandos na busca de novos
conhecimentos, desmistificando
a Matemática, produzindo
conceitos e desenvolvendo o
pensamento científico. Nela, o
aluno produtor/expositor tornase sujeito de sua aprendizagem,
ao promover a divulgação e a
popularização
dos
conhecimentos matemáticos

que adquiriu.
Os alunos demonstraram-se
motivados e interativos com o
ambiente de exposição dos

seus trabalhos, onde interagiram
com os visitantes, desafiando-os
para os jogos e explicando os
resultados de suas pesquisas. O

evento foi um sucesso.
A Secretaria Municipal de
Educação - Seduc - parabeniza
a iniciativa.
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Escola Municipal Rural Claudio Figueiredo
Nogueira recebe nova iluminação
A Prefeitura de Varginha, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação - Seduc - realizou a
substituição de toda a antiga e
defasada iluminação da Escola
Rural Claudio Figueiredo Nogueira.
Foram instaladas 222 novas
luminárias retangulares de
sobrepor com 2 módulos de led
com
potência
de
72W,
temperatura adequada de cor, com
alta eficiência no fluxo luminoso
durante as primeiras 50.000 horas
de uso.
Assim, os alunos da região da
Fazenda Remanso já desfrutam
de maior conforto e qualidade de
iluminação conforme as normas
regulamentares de iluminação

para desenvolver suas atividades
em todos os locais da escola.
"Todos os esforços estão sendo
desenvolvidos para dotar nossas
Escolas com alto padrão de ensino
e com infraestrutura de qualidade,
para obter os resultados
esperados na educação de
nossas crianças", diz a secretária
de Educação, Juliana de Paula
Mendonça.
Já o prefeito Vérdi Melo destaca
que “a melhoria na 55ª unidade de
ensino com a nova iluminação e a
substituição de mais de 6.000
pontos de iluminação nas Escolas
e Creches do município, cujo
projeto e obras estão na fase final
de execução”.

Biblioteca da Escola Municipal Rural com nova iluminação

Novos livros na Biblioteca Pública
Já estão disponíveis para empréstimo:
- As Mulheres do Deserto – Alice Hoffman
- Fama: um romance em nove histórias – Daniel Kehlmann
- Louca Para Casar – Sophie Kinsella
- Tasha Harris Abre o Jogo – Jane Green
- Sobre as Vitórias que a História Não Conta – André Luís Soares
- Saí da Microsoft para Mudar o Mundo – John Wood
Para levar algum deles para casa, é necessário se cadastrar,
apresentando um documento de identidade e comprovante de
endereço.
O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às
17h, na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro.
Para consultar mais livros ligue (35) 3690-2141 ou acesse o Acervo
Online da Biblioteca, disponível no site varginhacultural.com.br.

Refeitório da Escola Municipal Rural Claudio Figueiredo Nogueira
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Prefeitura mantém posto de vacinação
no shopping até dia 2
A Prefeitura de Varginha informa que prossegue
oferecendo todas as vacinas do calendário nacional e da
Covid para todas as idades elegíveis, no Shopping aos
finais de semana.
O atendimento é toda sexta, sábado e domingo, das
14h às 20h, até o próximo dia 02. Para vacinar é necessário
apresentar a Caderneta de Vacinação, CPF ou Cartão do
SUS.
O secretário Municipal de Saúde, Armando Fortunato
Filho, informa que “em relação à vacinação contra a
paralisia infantil houve uma melhora na cobertura, porque
estamos vacinando nas escolas municipais e particulares,
mas ainda está muito abaixo do recomendado”. Devem
ser vacinadas todas as crianças de 1 ano a menores de 5
anos.
A Poliomielite
A poliomielite é uma doença contagiosa causada por
um vírus chamado poliovírus que tem três sorotipos (1, 2
e 3), cuja transmissão se dá por via oral-fecal (contato da
boca com fezes contaminadas) ou oral-oral, por meio de
gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Costuma
atingir crianças menores de 4 anos, mas cuidado porque
também pode acometer adultos. A prevenção se dá por
meio da vacinação (gotas) gratuitamente disponibilizada
pela rede pública de Saúde.

Inscrições prorrogadas: Lei Municipal de Incentivo à
Cultura recebe projetos até dia 23
O Conselho Municipal de Incentivo à Cultura (Comic) prorrogou o
prazo de inscrições no edital 001/2022 da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura de Varginha. Assim, os empreendedores culturais do município
(pessoas físicas ou jurídicas) têm até o próximo dia 23, às 16h30, para
elaborar os projetos e inscrevê-los no edital.
De acordo com a presidente do Comic, Maria de Lurdes Silva, a decisão
ocorreu pela mudança no processo de inscrição que passou a ser online. Houve uma dificuldade de alguns artistas em enviar os projetos pela
plataforma contratada pela Fundação Cultural.
As inscrições podem ser feitas por meio do site da Fundação Cultural
em www.varginhacultural.com.br.
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.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3690-2700 ou
pelo e-mail superintendencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEI
LEI Nº 7.029, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

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 A Atual Rua "E" no bairro Terra Nobre, passa a denominar-se:
“RUA MARIA COELHO BORBA".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de agosto de 2022; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
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

DECRETOS
DECRETO Nº 11.162, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE
VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente da Fundação Cultural do Município de Varginha, 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$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a saber:
15.07.01 Coordenadoria do Patrimônio Cultural
13.122.3080 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica(431)
2485 Manutenção dos Serviços Administrativos
270 Outros Recursos Não Vinculados
10.000,00
15.02.01 Theatro Municipal Capitólio
13.122.3080 44.90.51.00 Obras e Instalações (432)
2485 Manutenção dos Serviços Administrativos
270 Outros Recursos Não Vinculados
30.000,00
TOTAL
40.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superávit financeiro verificado no
exercício de 2021, fonte de recurso 170, código de aplicação 1700009, conforme calculo 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, 31 de agosto de 2022.
VERDI 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
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
MARCO AURÉLIO DA COSTA BENFICA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
270 – Outros Recursos Não Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
2700009 – Outros Recursos Não Vinculados Ano Anterior Anteriores
CONTA BANCÁRIA:
007 – FUMPAC Ag.032-9, C/C 65.184-2
Saldo Bancário em 31/12/2021
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERÁVIT APURADO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO – (Decreto 10.938/22)
(-) VALOR JÁ UTILIZADO – (Decreto 11.115/22)
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE EM 31/12/2021

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

486.768,33
123.471,37
363.296,96
130.000,00
150.000,00
40.000,00
43.296,96

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

DECRETO Nº 11.189, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.
PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS NO QUADRO GERAL DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA – FHOMUV E DÁ OUTRAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no art. 93, inciso I, alínea “n” da Lei Orgânica do Município de Varginha, em
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.314, de 24 de março de 2022, que alterou a Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e, ainda,
CONSIDERANDO que o Edital de Concurso Público nº 001/2018 foi homologado pelo Decreto nº
9.190/2019, de 09/01/2019, publicado no Órgão Oficial do Município nº 1202, de 10/01/2019;
CONSIDERANDO que, dentro do 1º (primeiro) período do prazo de validade do edital de Concurso Público nº 001/2018, foi publicada a Lei Complementar nº 173/2020, que determinou a
suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados em 20/03/2020;
CONSIDERANDO parecer da Procuradoria Geral do Município – PGM, reconhecendo a suspensão da contagem dos prazos de validade dos concursos públicos no período de 20/03/2020 a
31/12/2021, em virtude da já mencionada Lei Federal nº 14.314/2022;
CONSIDERANDO que o 1º (primeiro) período do Edital de Concurso Público nº 001/2018 possui
296 (duzentos e noventa e seis) dias remanescentes;
CONSIDERANDO que o prazo de validade do Edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá ser
retomado a partir de 1º de janeiro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º O prazo do 1º (primeiro) período do Concurso Público Municipal, conforme Edital 001/
2018, homologado pelo Decreto nº 9.190, de 09 de janeiro de 2019, para os cargos de Bioquímico
e Farmacêutico, Dosimetrista, Enfermeiro, Instrumentador Cirúrgico, Motorista, Nutricionista,
Psicólogo Hospitalar, Técnico de Enfermagem, Técnico de Imobilização Ortopédica, Técnico de
Laboratório, Técnico de Radiologia/Radioterapia, Técnico em Eletricidade, Técnico em Segurança
do Trabalho, TNS Buco Maxilo Facial, TNS Fisioterapeuta, TNS Fisioterapeuta CTI e TNS Médico
Clínico Geral – PAD, terá validade até 23/10/2022.
Art. 2º Fica integralmente revogado o Decreto Municipal nº 10.100/2020, de 17 de novembro de
2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.
Prefeitura do Município de Varginha, 14 de setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.193, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
APROVA O REGULAMENTO SOBRE O ARMAZENAMENTO, CONTROLE, MANUTENÇÃO,
DISTRIBUIÇÃO E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAS DE FOGO PELOS
INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 93, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e considerando a necessidade
de disciplinar as normas gerais de uso de arma de fogo pelos integrantes da Guarda Civil
Municipal de Varginha, por meio de Regulamento, conforme determinação da legislação federal
em vigor.
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado e baixado pelo presente Decreto e na forma que a este acompanha, o
REGULAMENTO SOBRE O ARMAZENAMENTO, CONTROLE, MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAS DE FOGO PELOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL DE VARGINHA.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 15 de setembro 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
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
REGULAMENTO SOBRE O ARMAZENAMENTO, CONTROLE, MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ARMAS DE FOGO PELOS INTEGRANTES DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º As disposições deste regulamento estabelecem os procedimentos referentes ao
armazenamento, controle, manutenção, distribuição e a utilização de equipamentos e armas de
fogo pelos integrantes da Guarda Civil Municipal de Varginha.
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Art. 2º A autorização para o porte de arma de fogo será concedida aos integrantes da Guarda
Civil Municipal que atendam aos requisitos exigidos pela legislação federal em vigor.
Art. 3º Para o exercício de suas atribuições o Guarda Civil Municipal com autorização para o
porte de arma de fogo poderá utilizar os armamentos que a legislação federal autorizar.
Art. 4º O equipamento, armamento e as munições utilizadas pelo Guarda Civil Municipal serão
fornecidos pela Instituição, e deverão ser utilizados exclusivamente em serviço.
Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal poderá entregar armamento e munição como
empréstimo ao Guarda Civil Municipal com autorização para o porte de arma de fogo, nos termos
deste regulamento.
Art. 5º O armazenamento, controle, manutenção e distribuição dos equipamentos, armamento e
munição será realizada pela Guarda Civil Municipal, observados os procedimentos estabelecidos
neste regulamento e nas normas técnicas de segurança.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 6º Compete ao Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal:
I - emitir a Carteira de Identidade Funcional ao Guarda Civil Municipal com autorização para o porte de arma de fogo em serviço;
II - autorizar o fornecimento de arma de fogo ao Guarda Civil Municipal com autorização para o
porte de arma de fogo, em razão das necessidades de serviço;
III - determinar o recolhimento da Carteira de Identidade Funcional que contenha a autorização
para o porte de arma de fogo expedida pela Instituição quando constatada irregularidade no uso
do armamento, por razões disciplinares, de segurança, infração às disposições deste regulamento ou outra situação que torne o Guarda Civil Municipal inapto para a concessão ou manutenção do porte de arma de fogo;
IV - expedir instruções técnicas sobre o armazenamento, controle, manutenção, distribuição e a
utilização dos equipamentos, armamento e munição da Guarda Civil Municipal, a fim de detalhar
a aplicação deste regulamento.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE DE ARMA DE FOGO
Art. 7º A autorização para o porte de arma de fogo será concedida aos integrantes da Guarda
Civil Municipal, estritamente em serviço, nos limites territoriais estabelecidos pela legislação
específica em vigor.
Art. 8º A autorização para o porte de arma de fogo em questão está condicionada à avaliação de
aptidão psicológica e de capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo, conforme o
disposto na legislação em vigor.
§ 1º A aptidão psicológica e a capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo serão
atestadas pela própria Instituição, depois de cumpridos os requisitos psicológicos e técnicos
estabelecidos pela legislação em vigor.
§ 2º O Guarda Civil Municipal poderá ser submetido à nova avaliação de aptidão psicológica e de
capacidade técnica, a qualquer tempo, sendo que, em caso de recusa a nova avaliação, a
autorização para o porte de arma de fogo será suspensa.
Art. 9º A autorização para o porte de arma de fogo prevista neste regulamento constará na
Carteira de Identidade Funcional do Guarda Civil Municipal.
Parágrafo único. Na ocorrência de fato superveniente que impeça o cumprimento dos requisitos descritos no art. 8º, será obrigatória a imediata apresentação da Carteira de Identidade
Funcional para as adequações necessárias, com a supressão da autorização para o porte de
arma de fogo ali prevista.
Art. 10. Para a expedição da autorização do porte de arma de fogo, a Guarda Civil Municipal
deverá encaminhar à Polícia Federal a relação dos integrantes da Instituição que foram
considerados aptos na avaliação psicológica e concluíram com êxito a disciplina de armamento
e tiro do curso de formação da Guarda Civil Municipal.
Art. 11. O Guarda Civil Municipal ao conduzir arma de fogo, em serviço, deverá portar a Carteira
de Identidade Funcional e o Certificado de Registro de Arma de Fogo.
Art. 12. Quando o Guarda Civil Municipal não estiver em serviço deverá portar a arma de fogo,
de sua propriedade, de forma discreta, segura e não ostensiva.
Art. 13. Ao portar arma de fogo nos locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de
evento de qualquer natureza, público ou privado, tais como interior de igrejas, templos, escolas,
clubes, estádios desportivos, eventos culturais e outros similares, o Guarda Civil Municipal, não
estando em serviço e, portando arma de fogo de sua propriedade, deverá observar as seguintes
regras:
I - não conduzir a arma de fogo ostensivamente;
II - cientificar o policiamento no local, se houver, fornecendo nome, função e a identificação da
arma de fogo;
III - não havendo policiamento no local, mas existindo trabalho de segurança privada, o Guarda
Civil Municipal deve identificar-se para o responsável dessa segurança, cientificando-o de que
está portando arma de fogo;
IV - observar as determinações das autoridades competentes responsáveis pela segurança
pública, quanto à restrição ao porte de arma de fogo no local do evento.
Art. 14. O embarque do Guarda Civil Municipal portando arma de fogo, em aeronaves e
embarcações, obedecerá às regras expedidas pelos órgãos competentes da União, encarregados da fiscalização e segurança aeroportuária brasileira.
CAPÍTULO IV
DO USO DA ARMA DE FOGO
Art. 15. No desempenho de suas atribuições, o Guarda Civil Municipal deve atuar na proteção
dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas.
Art. 16. O Guarda Civil Municipal somente pode fazer uso da força quando estritamente necessário e na medida requerida para o desempenho de suas atribuições.
Art. 17. O Guarda Civil Municipal no exercício de suas atribuições, deve, na medida do possível,
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recorrer a meios alternativos antes de empregar a força ou as armas de fogo.
Parágrafo único. O uso da força ou de arma de fogo deve ser utilizado somente quando outros
meios resultem ineficientes ou não apresentem possibilidade de se alcançar o resultado pretendido, não bastando, para tanto, a mera declaração do Guarda Civil Municipal, sendo passível
de apuração ou inquérito próprio, sindicância, Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou
investigação criminal.
Art. 18. O Guarda Civil Municipal poderá usar arma de fogo para a própria defesa ou na defesa
de terceiros contra risco iminente de morte ou grave ameaça à integridade física.
Parágrafo único. Em qualquer situação, o uso de armas de fogo somente pode ser feito
quando estritamente inevitável para proteger a vida.
Art. 19. É proibido o disparo de armas de fogo com o intuito de assustar, espantar e/ou alertar,
devendo o seu manuseio estar estritamente de acordo com as normas técnicas de segurança.
Art. 20. O Guarda Civil Municipal quando no manuseio de armas de fogo sob sua responsabilidade, deverá observar, sempre, as regras técnicas de segurança, procedendo com cuidado e
atenção e zelando por sua conservação.
Art. 21. Sempre que o uso legal da força e de armas de fogo for inevitável, o Guarda Civil
Municipal deve:
I - exercer moderação em tal uso e atuar na proporção da seriedade da agressão e da legitimidade
do objetivo a ser alcançado;
II - minimizar os danos e lesões, respeitando e preservando a vida humana;
III - assegurar que seja prestada assistência e ajuda médica aos feridos ou afetados o mais
rápido possível;
IV - assegurar que os familiares da pessoa ferida ou afetada sejam notificados o mais rápido
possível.
Art. 22. Em qualquer hipótese de emprego de arma de fogo o superior do turno de serviço deverá
tomar todas as medidas necessárias em apoio ao Guarda Civil Municipal envolvido e a eventuais
vítimas.
Art. 23. O Guarda Civil Municipal com autorização para o porte de arma de fogo que estiver
envolvido em evento de disparo de arma de fogo, com ou sem vítimas, deverá ter o
acompanhamento com psicólogo do Município ou credenciado pela Polícia Federal.
Parágrafo único. A arma utilizada pelo Guarda Civil Municipal deverá imediatamente ser recolhida
pela Guarda Civil Municipal.
CAPÍTULO V
DOS RELATÓRIOS DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
Art. 24. Todo e qualquer incidente, acidente e/ou disparo de arma de fogo deverá ser apurado
imediatamente.
Art. 25. Quando estiver envolvido em incidente, acidente e/ou disparo de arma de fogo, com ou
sem vítimas, o Guarda Civil Municipal deverá apresentar relatório circunstanciado sobre os
motivos da utilização do armamento à Direção da Guarda Civil Municipal que o encaminhará à
Corregedoria da Guarda Civil Municipal, para os devidos fins.
CAPÍTULO VI
DO RECOLHIMENTO DO PORTE DE ARMA DE FOGO
Art. 26. A Direção da Guarda Civil Municipal ao constatar irregularidade no uso do armamento e
munição poderá determinar o recolhimento da autorização para o porte de arma de fogo expedido pela Instituição.
§ 1º Nesta hipótese a Corregedoria da Guarda Civil Municipal deverá ser informada imediatamente, para que delibere e opine, fundamentadamente, sobre o caráter temporário ou permanente
da medida.
§ 2º Qualquer reclamação referente a esta medida, deverá ser encaminhada à Corregedoria da
Guarda Civil Municipal, que, após análise, encaminhará parecer a Direção Administrativa da
Guarda Civil Municipal.
§ 3º A decisão final cabe a Direção Administrativa da Guarda Civil Municipal que deliberará em
vista do parecer da Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
Art. 27. O Guarda Civil Municipal que estiver respondendo a processo administrativo terá sua
situação avaliada pela Direção Administrativo da Guarda Civil Municipal, que emitirá parecer
sobre o recolhimento ou não da autorização para o porte de arma de fogo, após análise da
Corregedoria da Guarda Civil Municipal.
Art. 28. O Guarda Civil Municipal terá a autorização para o porte de arma de fogo recolhida,
inclusive cautelarmente, impedindo o uso do armamento letal, com a consequente suspensão ou
revogação do ato de autorização, quando:
I - estiver readaptado ou licenciado para tratar de assuntos de interesse particular;
II - for considerado responsável, em processo administrativo, pela perda, extravio, furto ou
roubo de arma de fogo e munição da Instituição, sob sua responsabilidade;
III - durante a tramitação de processo administrativo instaurado para apurar a perda, extravio,
furto ou roubo de arma de fogo e munição da Instituição, pelo período necessário à apuração;
IV - pela perda das condições de sanidade física e psíquica, devidamente atestadas, pelo
período em que perdurar a situação;
V - efetuar disparo de arma de fogo com violação aos deveres de segurança, zelo e cuidado
prescrito pelas normas técnicas de segurança e das determinações deste regulamento,
devidamente comprovado por processo administrativo, pelo período de até 01 (um) ano;
VI - que estiver portando arma de fogo, em serviço ou fora dele, em estado de embriaguez ou
sob o efeito de drogas ou medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou
motor, pelo período de até 02 (dois) anos.
CAPÍTULO VII
DO ARMAZENAMENTO, CONTROLE, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Art. 29. Os equipamentos, armamento e a munição da Guarda Civil Municipal deverão ser
armazenados no Setor de Armas, Munição e Equipamentos - SAME, com acesso restrito e
controlado, contendo dispositivos de segurança físicos e eletrônicos.
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Art. 30. O Setor de Armas, Munição e Equipamentos - SAME manterá relatórios mensalmente
atualizados, com o objetivo de controlar a localização, distribuição e quantitativo dos equipamentos, armamento e munições existentes na Instituição.
Art. 31. O Setor de Armas, Munição e Equipamentos - SAME deverá efetuar a fiscalização,
inspeção do armamento e munição, as condições de uso e estado de conservação.
Art. 32. Compete exclusivamente ao Setor de Armas, Munição e Equipamentos - SAME, a
manutenção do armamento da Guarda Civil Municipal, que providenciará o seu encaminhamento
à assistência técnica especializada.
Art. 33. O armamento e as munições utilizados pela Instituição serão disponibilizados nos locais
e turnos de trabalho previamente estabelecidos, de acordo com a necessidade do serviço, ao
Guarda Civil Municipal com autorização para o porte de arma de fogo.
Art. 34. O superior de cada turno de serviço é responsável pelo controle de todo o equipamento,
armamento e munição que estiverem no serviço operacional, podendo entregar ou recolher o
equipamento, armamento, munição e a autorização para o porte de arma de fogo de qualquer
integrante da Instituição, conforme disposto neste regulamento.
Art. 35. Na passagem de serviço em postos fixos, o recebimento e repasse do equipamento,
armamento e munição serão efetuados diretamente entre os Guardas Civis Municipais com
autorização para o porte de arma de fogo, ao final de cada turno, com o devido registro.
§ 1º O Guarda Civil Municipal deverá repassar ao seu substituto, em mãos, o equipamento,
armamento e munição que lhe foi disponibilizado, registrando o repasse.
§ 2º Quando verificada a ausência de Guarda Civil Municipal em determinado posto, o superior do
turno de serviço recolherá o equipamento, o armamento e a munição encaminhando para o Setor
de Armas, Munição e Equipamentos - SAME, onde ficará acondicionado até a designação de
outro agente.
§ 3º Na designação de Guarda Civil Municipal para o posto descoberto, o superior do turno de
serviço repassará o equipamento, o armamento e a munição, com o devido registro.
§ 4º No repasse e recebimento dos equipamentos, armamento e munição será feita a conferência pelos Guardas Civis Municipais, com registro de qualquer alteração no ato da transferência.
§ 5º Os responsáveis pelo transporte de armas de fogo devem se certificar de que o armamento
está acompanhado do respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo.
Art. 36. O superior do turno de serviço deverá providenciar o recolhimento dos registros de
repasse de equipamento, armamento e munição, e encaminhá-los ao Setor de Armas, Munição e
Equipamentos - SAME.
CAPÍTULO VIII
DO EMPRÉSTIMO
Art. 37. Os equipamentos, armamento e munições pertencentes a Guarda Civil Municipal serão
fornecidos a seus integrantes, a título de empréstimo e de forma diária, denominado empréstimo
diário.
Art. 38. O empréstimo diário de equipamento, armamento e munição far-se-á por meio de registro em Livro de Controle de Equipamento, Armamento e Munição.
Parágrafo único. O procedimento de recebimento e de devolução do equipamento, armamento
e munição sob a modalidade de empréstimo diário será realizado no início e no término do horário
do turno de serviço, por escala ou convocação, devendo o equipamento, armamento e a munição ser vistoriado pelo Setor de Armas, Munição e Equipamentos - SAME.
Art. 39 No empréstimo diário da arma, o Guarda Civil Municipal será o responsável pela guarda
e utilização do equipamento, armamento e munição, obrigando-se a reparação ou reposição,
independentemente de culpa, em casos de dano, extravio, furto ou roubo, sem prejuízo das
demais medidas administrativas, civis e penais cabíveis, ressalvados os casos fortuitos e de
força maior ou atos praticados em conformidade com as excludentes de ilicitude.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. Constatada uma situação de utilização de arma de fogo e munição particular sem
autorização em serviço, o superior do turno deverá recolher imediatamente a arma de fogo e a
munição, mediante recibo.
§ 1º Estando em situação regular, após o turno de serviço, a arma de fogo e a munição recolhida
será devolvida ao Guarda Civil Municipal, mediante recibo e o registro competente.
§ 2º Sendo considerado irregular a autorização para o porte de arma de fogo e/ou registro da
arma de fogo, o Guarda Civil Municipal juntamente com a arma de fogo e munição serão
encaminhados à autoridade policial para registro de ocorrência e providências.
§ 3º Na hipótese de uso de arma de fogo e munição particular ou diferenciado sem autorização
em serviço, ainda que regular a autorização para o porte de arma de fogo, o fato será comunicado por escrito à Direção Administrativa da Guarda Civil Municipal, que fará o devido
encaminhamento à Corregedoria da Guarda Civil Municipal, para apuração através do competente procedimento administrativo.
Art. 41. O Guarda Civil Municipal ao receber a autorização do porte de arma de fogo deverá
assinar termo de compromisso concordando com as normas estabelecidas pela Direção
Administrativa da Guarda Civil Municipal quanto ao uso e porte de arma de fogo, bem como estar
ciente da legislação específica em vigor e deste regulamento.
Parágrafo único. A autorização para o porte de arma de fogo não será concedida ao Guarda Civil
Municipal que recusar-se a assinar termo de compromisso concordando com as normas
pertinentes.
Art. 42. É obrigatório o uso de colete de proteção balística aos integrantes da Guarda Civil
Municipal.
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o "caput" deste artigo refere-se aos integrantes
da Guarda Civil Municipal que atuam no serviço operacional.
Art. 43. Todo servidor da Guarda Civil Municipal que tomar conhecimento da prática de atos
ilícitos, envolvendo armas de fogo, cometidos por seus integrantes, terá por dever legal comunicá-los, imediatamente, aos órgãos de controle da Guarda Civil Municipal, sob pena,
responsabilidade disciplinar e/ou penal, conforme a gravidade da infração.

Art. 44. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção da Guarda Civil Municipal observada a
legislação específica em vigor.
Art. 45. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.878, DE 01 DE AGOSTO 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, a seguinte
servidora:
SERVIDOR: Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
MATRÍCULA: 27.101-7
CARGO: TNS/PS/Assistente Social
SETOR: SEHAD
PERÍODO DE GOZO: De 19/09/2022 a 17/11/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.962, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/1995,
alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, às servidoras
abaixo relacionadas:
SERVIDORA
Amanda Dantas Severino Barbosa
Ana Luisa Almeida Regina
Elisiane Miranda da Silva
Elisiane Miranda da Silva
Fernanda Carolina Reis Costa
Gabriela Daniel Flausino
Geisiane Araújo Barbosa

MATRÍCULA
27.496-2
30.176-2
31.917-1
31.970-8
25.224-4
31.752-6
30.066-2

Hilda de Paula Vitor Vieira
Josiana Costanti Ferreira
Laila Carvalho Amarante
Lais Freitas Martin
Lais Freitas Martin
Letícia Leonel Ciacci Lima
Livia Cristina Mendes Cassimiro
Malu Mader Conde
Marina Ribeiro Magalhães

31.562-6
30.303-5
31.953-5
29.074-4
30.103-5
25.683-5
32.034-4
31.802-6
28.763-5

Mirelle Braga Sarto
Roselene Rocha Freitas Xavier
Taisa Mara Silva

29.965-3
31.853-5
30.931-7

FUNÇÃO
SECRETARIA PERÍODO DE GOZO
Agente Combate às Endemias
SEMUS
De 01/07/2022 a 27/12/2022
TNS/PS/Bioquímico
SEMUS
De 30/04/2022 a 26/10/2022
Professor PII
SEDUC
De 13/07/2022 a 08/01/2023
Professor PII
SEDUC
De 13/07/2022 a 08/01/2023
TNS/PS/Fisioterapeuta
SEMUS
De 03/05/2022 a 29/10/2022
Professor PII
SEDUC
De 11/05/2022 a 06/11/2022
TNS/PS/Enfermeiro /Urgência
e Emergência
SEMUS
De 30/05/2022 a 25/11/2022
Professor PII
SEDUC
De 23/04/2022 a 19/10/2022
Professor PII
SEDUC
De 23/05/2022 a 18/11/2022
TNS/PS/Bioquímico
SEMUS
De 17/05/2022 a 12/11/2022
TNS/ES/MP Clínico Geral
SEMUS
De 01/07/2022 a 27/12/2022
TNS/ES/MP Pediatra
SEMUS
De 01/07/2022 a 27/12/2022
Agente Combate às Endemias
SEMUS
De 15/08/2022 a 10/02/2023
Professor PII
SEDUC
De 17/08/2022 a 12/02/2023
Professor PII
SEDUC
De 06/08/2022 a 01/02/2023
TNS/Engenheiro de Segurança
do Trabalho
SEMAD
De 18/08/2022 a 13/02/2023
Professor PII
SEDUC
De 04/07/2022 a 30/12/2022
Professor PII
SEDUC
De 01/08/2022 a 27/01/2023
ASP/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos
SEMUS
De 04/07/2022 a 30/12/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.973, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam relotados os cargos de provimento efetivo, conforme especificado no quadro
abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
3
Motorista
E-12
SEMEA
SEMUS
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 18.974, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Substituir os membros nomeados pela Portaria nº 18.316, de 29 de dezembro de 2021,
abaixo relacionados, para compor a comissão especial para avaliação dos módulos do sistema
informatizado de gerenciamento de gestão da saúde da Secretaria Municipal de Saúde.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
ANDERSON JOSÉ DE SOUZA em substituição ao GUSTAVO MONTEIRO ALVES;
JULIANO ANDRÉ MIRANDA LIMA em substituição a GISELE ALVES FERREIRA.
Art. 2º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 18.316/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.979, DE 01 DE SETEMBRO 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:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Alex Rivelino de Souza
Motorista – nível E-12
65º
Emerson Martins
Motorista – nível E-12
66º
Carlos Leandro da Silva
Motorista – nível E-12
67º
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PORTARIA Nº 18.980, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

PORTARIA Nº 19.000, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada
em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Hugo Pieve Darcadia
TNS/PS/Veterinário – E-23
2º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.985, DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31/07/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora IRIA GOMES DO ROSÁRIO MANOEL, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos/Readaptado, nível E-01, matrícula 19.773-1, conforme Processo Administrativo nº 17.168/
2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.001, DE 08 DE SETEMBRO 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 serem
habilitadas em Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2016:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOMUV
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIFICAÇÃO
Mozer Fernandes Rosa
Escriturário EF-05
133º
Marcelina Augusta de Araújo
Escriturário EF-05
134º
Flávio Fernandes Correa
Escriturário EF-05
135º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.990, DE 06 DE SETEMBRO 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, a seguinte
servidora:
SERVIDORA: Maria Fernanda Thiago da Cunha
MATRÍCULA: 23.990-8
CARGO: TNS/PS/Assistente Social
SETOR: SEHAD
PERÍODO DE GOZO: De 01/11/2022 a 30/11/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.998, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a ASSOCIAÇÃO VARGINHENSE DE ESPORTES – AVE, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.724.095/0001-84, AUTORIZADA a utilizar as dependências do imóvel pertencente ao Patrimônio Público Municipal, localizado nesta cidade nas
instalações do Centro Social Urbano, localizado na Rua Xingu, Bairro Santana, especificamente
a cantina, os banheiros e a área periférica à cantina onde, atualmente, está localizada a sala de
troféus da Associação, para realizarem atividades esportivas e educacionais, conforme determina
o seu estatuto.
Art. 2º A AUTORIZAÇÃO DE USO, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter precário,
intransferível e por prazo indeterminado, podendo, contudo, a critério da Administração, ser
revogada a qualquer tempo, por relevante interesse público, principalmente no caso da Associação
deixar de exercer suas atividades descritas no Art. 1º desta Portaria.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente PORTARIA:
a) utilizar o imóvel para fins que não o de práticas esportivas e educacionais que estejam
determinadas em seu estatuto;
b) promover a realização de eventos que causem perturbação da ordem e do sossego público;
c) ceder, emprestar, alugar o imóvel a terceiro, para fins estranhos aos objetivos sociais
desenvolvidos pela Associação e de práticas esportivas;
d) executar obras (construção civil) no local sem o prévio consentimento da Administração,
podendo, contudo, com Autorização da Administração, executar obras de manutenção e melhorias
na construção existente.
Art. 4º A presente autorização deverá ser regulada por Termo, do qual deverá constar, além das
disposições constantes nesta Portaria, a obrigatoriedade da AUTORIZADA de restituir o imóvel
imediatamente ao Município, completamente desocupado, quando assim for solicitado, bem como
de manter os locais, objeto desta Portaria, em perfeito estado de conservação, responsabilizandose pelos danos a que der causa.
Art. 5 º São obrigações do Município:
a) responsabilizar-se, através de sua Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, pelo
acompanhamento da presente Autorização;
b) a Concedente arcará com os tributos e outras despesas que venham ou possam vir a ocorrer
em decorrência das instalações e benfeitorias que eventualmente a AUTORIZADA venha a
realizar, bem como com as obrigações legais decorrentes das atividades praticadas no local, tais
como água, energia elétrica e telefone, se este for concedido pelo Poder Público.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em
contrário, especialmente a Portaria nº 8.044/2009.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.999, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31/01/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora ELIANA BATISTA COIMBRA, detentora do cargo de Professor PII/ Readaptado, nível E14, matrícula 19.108-6, conforme Processo Administrativo nº 15.217/2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.003, DE 08 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal, Edital nº 001/2016:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOMUV
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIFICAÇÃO
Maria Sigineri Luiz
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares EF-01
129º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.004, DE 09 DE SETEMBRO 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 18.958/2022.
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 19.005, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora DENIZE APARECIDA DE LIMA LEITE, da Função Gratificada de
Líder da Seção de Enfermagem do Pronto Atendimento - FG-15%, designada pela Portaria nº
17.483/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 01/09/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.006, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora VÂNIA SCALIONI PÁDUA, para exercer a Função Gratificada de
Líder da Seção de Enfermagem do Pronto Atendimento - FG-15%.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/09/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.007, DE 09 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a senhora MARIANA BREGALDA DE CASTRO para substituir a senhora
JULIANA FLÁVIA MARQUES, Encarregada do Serviço de Tesouraria – FG-60%.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 12/09/2022 a 21/09/2022.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago a Encarregada do Serviço de Tesouraria – FG-60%, sem as vantagens pessoais da substituída.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.021, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora VALERIA AGENOR PAIVA para o cargo de
Técnico de Informática, Nível EF-06, nomeada pela Portaria nº 18.895/2022, em virtude de não
ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.022, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31/07/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora MARCELA SOUZA SILVA FRANCISCO, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos/Readaptado, nível E-01, matrícula 19.193-1, conforme Processo Administrativo nº 14.884/
2012.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora FLAVIANE CRISTINA DA CRUZ para o
cargo de Escriturário, Nível EF-05, nomeada pela Portaria nº 18.895/2022, em virtude de não ter
tomado posse dentro do prazo legal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 19.023, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora ROSIANE DA SILVA MANOEL para o cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, Nível EF-01, nomeada pela Portaria nº 18.895/2022,
em virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.024, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora PATRICIA DE SOUZA CARVALHO para o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, Nível EF-01, nomeada pela Portaria nº 18.895/
2022, em virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.025, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor MOZER FERNANDES ROSA para o cargo de
Escriturário, Nível EF-05, nomeado pela Portaria nº 18.985/2022, em virtude de desistência
expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.026, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor FELIPE VITOR DOS SANTOS para o cargo
de Escriturário, Nível EF-05, nomeado pela Portaria nº 18.895/2022, em virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.027, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor TALLES DE LIMA LABRE para o cargo de
Escriturário, Nível EF-05, nomeado pela Portaria nº 18.895/2022, em virtude de não ter tomado
posse dentro do prazo legal.
PORTARIA Nº 19.028, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor LUCAS DE SOUZA ONEZIO para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, Nível EF-01, nomeado pela Portaria nº 18.895/2022, em
virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 19.029, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor ELTON JONI MENDES para o cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, Nível EF-01, nomeado pela Portaria nº 18.895/2022, em
virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 02/2022
O Município de Varginha, através da Procuradoria Geral do Município - PGM, torna público que
estarão abertas as inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO REMUNERADO,
nos termos da Lei Federal nº 11.788/08, da Lei Municipal nº 5.859/2014, de 21 de julho de 2014
e do Decreto Municipal nº 7.145/2014 de 29 de dezembro de 2014, nas condições do presente
Edital.
1 - Das Vagas, área de atuação, formação acadêmica, número de vagas, carga horária e local
de estágio:
Este Processo de Seleção de Estágio Remunerado abrangerá as vagas para exercício nos
órgãos abaixo relacionados e conforme o descrito:

2 - Dos requisitos para inscrição
Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá:
a) ser estudante do curso de Direito, estando regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino credenciadas pelo Ministério da Educação e devidamente conveniadas com o
Município de Varginha;
b) ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã ou
tarde;
c) estar cursando no mínimo o quarto período ou equivalente do currículo escolar e não estar
matriculado no nono e décimo período do curso, o que poderá ser comprovado, mediante a
documentação indicada no item 11.
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d) não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de
outro programa de estágio remunerado;
e) não ser servidor público municipal.
3 – Das vagas reservadas aos candidatos com deficiência
3.1 – Às pessoas com deficiência é garantido o direito de se inscrever neste Processo Seletivo
Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de
que são portadores, o que deve ser atestado, no ato da inscrição, por profissionais credenciados através de laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem
como, a provável causa da deficiência.
3.1.1 - No ato da Inscrição os candidatos deverão declarar se necessitam de condições especiais
para se submeterem às provas, indicando assim as condições diferenciadas;
3.2 – Aos candidatos com deficiência serão reservadas 10% (dez por cento) do total das vagas
oferecidas, desprezadas as frações, de acordo com o artigo 37, inciso VIII da Constituição
Federal e art. 12 do Decreto Municipal nº 7.145/14, que vierem a surgir dentro do prazo de
validade deste certame, aos candidatos portadores de deficiência, observada a ordem geral de
classificação
3.3 - O portador de deficiência, ressalvadas as condições especiais previstas em Lei, participará
do programa em igualdade de condições com os demais candidatos, inclusive no que concerne
às providências relativas a recrutamento, seleção, avaliação ou desligamento dos beneficiários
do programa objeto do presente Edital.
3.4 - Quando o cálculo para a definição da quantidade de vagas for número fracionário, adotarse-á o seguinte critério:
a) o arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, quando a
fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);
b) o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior, quando a fração for inferior a
0,5 (cinco décimos).
3.5 - As vagas reservadas a portadores de deficiência que não venham a ser preenchidas
passam, automaticamente, a serem ocupadas pelos demais candidatos aprovados, conforme a
ordem de classificação.
3.6 – O candidato com deficiência selecionado para a realização do Estágio Remunerado será
submetido à perícia médica oficial para ser verificada a compatibilidade da deficiência com o
exercício das atribuições do cargo.
3.6.1 - Será de responsabilidade da Junta Médica Oficial a perícia médica a ser realizada, sem
qualquer ônus para o candidato.
3.6.2 - Concluindo a Junta Médica pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do
cargo pretendido, o candidato não poderá ser designado.
3.6.3 – Caberá recurso contra o resultado do parecer da Junta Médica Oficial no prazo de 2
(dois) dias úteis, sendo que o mesmo deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de
Administração, através do Setor de Protocolo.
3.7 – Ressalvadas as disposições especiais desta seção, os candidatos com deficiência
participarão deste Processo de Seleção Pública em iguais condições com os demais candidatos
no que tange ao horário de início, ao conteúdo e correção de provas, aos critérios de avaliação
e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência da Seleção
Pública.
4 – Da Remuneração
Os Estagiários receberão uma bolsa/auxílio na importância de 1 (um) salário mínimo vigente,
conforme previsto nos parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Municipal nº 4.557/2006, com redação
dada pela Lei Municipal nº 5.859/2014, regulamentada pelo art. 5º do Decreto Municipal nº 7.145/
2014 de 29/12/14.
Os Estagiários também receberão auxílio transporte e seguro pessoal.
5 - Do Processo Seletivo
O Processo de Seleção de Estágio Remunerado constará das seguintes
I – Inscrição;
II – Prova;
III – Entrevista.
6 - Das Inscrições
a) As inscrições serão GRATUITAS, sendo que o período de inscrição para o Processo de
Seleção de Estágio Remunerado será do dia 15/09/2022 ao dia 23/09/2022, devendo ser realizada através do seguinte endereço eletrônico: estagios.stv@varginha.mg.gov.br
b) Para efetuar a inscrição, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição, o qual encontrase disponível no site da Prefeitura Municipal de Varginha: http://www.varginha.mg.gov.br/ e,
encaminhá-la juntamente, para o endereço acima citado, com a documentação digitalizada
exigidada no item 11 do presente Edital.
c) As informações prestadas na Ficha de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, sendo excluído do Processo de Seleção o candidato que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
d) As inscrições que não atenderem ao estabelecido neste Edital serão consideradas indeferidas.
7 – Das fases II e III
O Processo de Seleção de Estágio Remunerado, além da fase I, constará de 2 (duas) fases, as
quais serão realizadas a Prova Escrita e a Entrevista Oral, na seguinte forma:
1 – Prova Escrita: conterá 15 (quinze) questões objetivas, de múltipla escolha, com valor de 3
(três) pontos cada; e 03 (três) questões discursivas, com valor de 5 (cinco) pontos cada. Fase
eliminatória.
a) A Prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (setenta) pontos.
b) Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior
a 30 (trinta) pontos.
2 - Entrevista: Os 10 (dez) primeiros habilitados na avaliação serão convocados para entrevista,
que terá caráter classificatório, com distribuição de 40 (quarenta) pontos, ou seja, de 0 (zero) a
40 (quarenta) pontos.
a) Em caso de empate na nota final, será observado, para fins de desempate, a pontuação do
candidato que obtiver o maior número de pontos na Prova Objetiva. Permanecendo o empate,
terá preferência na contratação o (a) candidato (a) de maior idade.
b) A classificação final será estipulada por ordem decrescente do somatório dos pontos da
avaliação do processo seletivo, de acordo com a área pretendida.
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8 – Das Provas
a) A prova será aplicada às 9:00 h do dia 30/09/2022.
b) O ingresso do candidato ao local onde serão realizadas as provas só será permitido no
horário estabelecido, mediante apresentação de documento original de identidade com foto.
c) O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local da prova por até 30 (trinta) minutos, contados do início da mesma.
d) Sob hipótese alguma haverá segunda chamada para as provas;
e) O tempo disponível para a realização da prova será 2 (duas) horas e meia
f) Para cada questão da prova haverá 04 (quatro) opções de resposta, identificadas por (A),
(B), (C) e (D). Apenas uma responderá corretamente à questão.
g) O candidato deverá assinalar as respostas da prova no cartão-resposta com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, ficando vedado o uso de lápis ou de quaisquer corretivos,
tais como fita ou tinta;
h) O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções contidas no mesmo;
i) Serão consideradas nulas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com
marcação a lápis (grafite) e com mais de uma alternativa marcada;
j) O cartão-resposta será o único documento considerado para a correção da prova objetiva. O
boletim de questões deve ser usado apenas como rascunho e não valerá em hipótese alguma
para efeito de correção.
9 – Dos Recursos
9.1 - Caberá recurso contra os resultados da Prova objetiva de múltipla escolha na data estabelecida no cronograma ANEXO I.
9.2 - O recurso deverá ser encaminhado no seguinte endereço eletrônico:
estagios.stv@varginha.mg.gov.br
9.3 - O recurso deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) Indicação do número de inscrição, nome do candidato e documento de identidade;
b) indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da resposta
considerada no gabarito oficial;
c) para cada questão, argumentação lógica e fundamentação legal ou jurídica, bem como a
bibliografia pesquisada.
10 - Do conteúdo programático
O conteúdo programático será o constante do Anexo II deste Edital.
11. Da documentação a ser encaminhada no ato da inscrição
No ato da inscrição do candidato deverá encaminhar a seguinte documentação e de forma
digitalizada:
I - Fotocópia de documento oficial de identidade, com foto; II - Fotocópia do CPF;
III – Certidão de quitação das obrigações eleitorais, disponível no link www.tse.jus.br/eleitor/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
IV - Prova de estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidato do sexo masculino;
V – Comprovante de matrícula, mensalidade ou outro documento que comprove o ano/período do
Curso de Bacharelado em Direito em que o aluno se encontra matriculado;
VI - A Ficha de Inscrição deverá devidamente assinada pelo candidato.
VII - As pessoas portadoras de deficiências deverão entregar no ato da inscrição, laudo médico
original ou cópia autenticada, expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término
das inscrições, do qual conste expressamente que a deficiência se enquadra nas categorias
descritas no art. 12 e seus incisos do Decreto Municipal nº 7.145/2014. No ato da inscrição, o
candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a seleção,
bem como se as atribuições relacionadas são compatíveis com a deficiência de que é portador.
A cópia da documentação exigida deverá ser apresentada com originais para conferência e
autenticação, no dia agendado para realização das entrevistas
12 - Das Disposições Gerais e Finais:
a) O candidato portador de deficiência aprovado no processo seletivo, quando convocado,
deverá estar munido de documento de identidade e submeter-se a
avaliação por Junta Médica Oficial, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão
do art. 12 e seus incisos do Decreto Municipal nº 7.145/14, assim como se há compatibilidade ou
não da deficiência com o estágio.
b) A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições
estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.
c) O prazo de validade do presente Processo Simplificado de Seleção de Estagiários permanecerá válido até que outro Processo Seletivo o substitua, limitada sua vigência em até 1(um) ano
após a publicação do presente Edital.
d) Surgindo novas vagas, a critério da Administração, os candidatos classificados poderão ser
contratados na ordem crescente de classificação.
e) A inexatidão de afirmativas ou a falsidade de documentos, ainda que verificada após a
homologação dos resultados, implicará a eliminação sumária do candidato, sendo declarados
nulos, de pleno direito, a inscrição e todos os atos dela decorrentes sem prejuízo de eventuais
sanções de caráter judicial.
f) Este Edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico http://
www.varginha.mg.gov.br/, sendo que quaisquer alterações das disposições ora estabelecidas
serão comunicadas através de retificação, a ser divulgada na Internet, no mesmo endereço
eletrônico, vindo tal documento a constituir parte integrante deste Edital.
g) Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria Geral do Município – PGM.
h) É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma e as publicações oficiais referentes ao andamento deste certame, nos meios definidos nas Disposições
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deste edital.
Varginha (MG), 15 de setembro de 2022.
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANEXO I
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
DIREITO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
QUESTÕES OBJETIVAS E DISCURSIVAS
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Constituição Federal. Constituição do Estado de Minas Gerais. Poder constituinte; Controle de
Constitucionalidade das Leis; Dos atos normativos; Organização dos Poderes; Mecanismo de
freios e contrapesos; Estado democrático de direito; Direito e garantias fundamentais: direitos e
deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; Organização do Estado:
organização político-administrativa; competências, intervenção, entidades; Poder Legislativo:
atribuições; processo legislativo, emenda à Constituição; Poder Executivo: Presidente, Governador
de Estado e Prefeito: atribuições, responsabilidades; Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo
Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e juízes federais;
Tribunais e juízes eleitorais; Tribunais e juízes dos Estados; do Ministério Público; Mandado de
Segurança: conceito, competência e processamento. Sistema Tributário Nacional.
TEORIA GERAL DO PROCESSO
Jurisdição. Competência. Ação. Demanda. Interesse de agir. Pretensão. Ação de direito material.
Lide. Defesa. Revelia. Partes e terceiros. Atos Processuais. Preclusão. Coisa julgada. Princípios
gerais do direito e princípios gerais do processo. Princípios constitucionais do processo. Princípio
do devido processo legal. Princípio do juiz natural. Princípio do contraditório. Princípio da ampla
defesa. Princípio da motivação das decisões. Princípio da publicidade. Princípio da razoável
duração do processo. Jurisdição, mediação e arbitragem. Competência absoluta e relativa.
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Dos direitos e garantias fundamentais. Da organização municipal. Competência privativa. Da
competência comum. Da competência suplementar. Da organização dos poderes municipais. Da
câmara municipal. Do processo legislativo. Das emendas à Lei Orgânica Municipal. Das leis
complementares e ordinárias. Das resoluções e do Decreto legislativo. Do poder executivo. Das
atribuições do Prefeito. Da estrutura administrativa. Da Procuradoria do Município. Dos servidores
públicos municipais. Dos tributos municipais. Das limitações do poder de tributar.
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SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

ANO XXIV - nº 1426
Termo de Fomento : 079/2022. Datado de 06/09/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.321/2021
Objeto
: A execução da seguinte parceria: a execução dos recursos
destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva com a finalidade de administrar, manter,
promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional e de
assistência social, cultural e esportiva, através da aquisição dos itens previstos no Plano de
Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte – Volei do Futuro
Valor
: R$ 40.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento : 080/2022. Datado de 06/09/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.362/2021
Objeto
: A execução da seguinte parceria: a execução dos recursos
destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva com a finalidade de administrar, manter,
promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional e de
assistência social, cultural e esportiva, através da aquisição dos itens previstos no Plano de
Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte – Volei do Futuro
Valor
: R$ 30.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento : 081/2022. Datado de 09/09/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 4.988/2022
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a execução do Plano de Trabalho “Abraçando Vidas – Inclusão Digital”, para custeio dos itens previstos
no Plano de Trabalho apresentados pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Brasileira e Comunitária para a Prevenção do Abuso de
Drogas de Varginha e Região – Abraço Sul de Minas
Valor
: R$ 12.382,81
Prazo
: 8 (oito) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Antônio Alves de Moura
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE CONTRATOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento : 077/2022. Datado de 06/09/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.281/2021
Objeto
: A execução da seguinte parceria: a execução dos recursos
destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva com a finalidade de administrar, manter,
promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional e de
assistência social, cultural e esportiva, através da aquisição dos itens previstos no Plano de
Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte – Volei do Futuro
Valor
: R$ 25.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento : 078/2022. Datado de 06/09/2022.
Fundamento
: Processo Administrativo nº 19.285/2021
Objeto
: A execução da seguinte parceria: a execução dos recursos
destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva com a finalidade de administrar, manter,
promover, coordenar e desenvolver atividades filantrópicas de caráter educacional e de
assistência social, cultural e esportiva, através da aquisição dos itens previstos no Plano de
Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte – Volei do Futuro
Valor
: R$ 25.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=

Contrato
: 078/2022. Datado de 12/09/2022.
Processo
: Processo Adm. nº 13.454/2022
Objeto
: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços
na função de coletor de lixo, destinado ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Contratante
: Município de Varginha e
Contratada
: Serviços CFC Ltda.
Valor
: R$ 129.498,40
Prazo
: De: 12/09/2022 a 10/11/2022
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Roberto Andere
=
Contrato
: 079/2022. Datado de 13/09/2022.
Licitação
: Pregão Presencial nº 171/2022
Objeto
: A contratação de empresa especializada para execução dos serviços
de coleta e transporte de resíduos sólidos em vias publicas do Município de Varginha
Contratante
: Município de Varginha e
Contratada
: Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda.
Valor
: R$ 5.627.160,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. David Antônio Patrocínio Moreira

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 322/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 304/2022
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 ambulância , mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa -> Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 323/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 305/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 327/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 309/2022

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 de som , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 10 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro 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 playground infantil , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 10 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 324/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 306/2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 328/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 310/2022

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 peças para máquinas pesadas , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 10 / 2022 às 15h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro 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 brinquedos educativos , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 325/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 307/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 329/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 311/2022

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 software de Licença para Acesso de Pessoas, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 10 / 2022 às 09h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro 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 materiais para artesanato , mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 326/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 308/2022

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 330/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 312/2022

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 portão em gradil, poste e materiais afins , mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro 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 suplemento enteral , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 04 / 10 / 2022 às 14h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 331/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 313/2022

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 medicamentos , mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 04 / 10 / 2022 às 09h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.),15 de setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 332/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 314/2022
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. Verdi 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 materiais odontológicos,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2022 às 09h30
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de setembro de 2022

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

ANO XXIV - nº 1426
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de empresa para
execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos em vias públicas
do Município de Varginha, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor da empresa Evolução Serviços e Soluções Ambientais Ltda., cujo valor da
proposta foi de R$ 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos) por tonelada,
perfazendo o valor estimado da contratação em R$ 5.627.160,00 (cinco milhões, seiscentos e
vinte e sete mil, cento e sessenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 13 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/2022

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 239/2022, cujo objeto
constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviços,
com fornecimento de mão de obra de recepcionistas para as Unidades da Rede de
Atenção Primária e Secundária de Saúde do Município, decidiu por classificar, habilitar e
declarar vencedora no presente certame a empresa Exxcelência Serviços Terceirizados
EIRELI.
Varginha (MG), 9 de setembro de 2022.

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de serviço de locação
de veículos leves para atender as necessidades da Administração Direta do Município,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas
Germânica Locadora de Veículos Ltda.: Lote 05, no valor mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais), composto por Item – 01 (um) veículo tipo Sedan, zero quilômetro, fabricação
nacional, 04 portas, cor branca, prata ou cinza, potência mínima de 1350cc, bicombustível (flex),
mínimo quatro Airbags, DRL de fábrica, direção elétrica ou hidráulica, câmbio automático,
computador de bordo, kit multimídia com possibilidade de utilização de GPS, vidros e travas
elétricos, sensor e câmera de ré e ar condicionado. O parâmetro referencial estimado de quilômetros
rodados para este lote é de aproximadamente 1.000 km mensais por veículo. – R$ 2.900,00 (dois
mil e novecentos reais) por veículo, perfazendo o valor total da contratação em R$ 69.600,00
(sessenta e nove mil e seiscentos reais); Muve Locadora Ltda.: Lote 02, no valor mensal de R$
26.895,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais), composto por Item – 11 (onze)
veículos tipo Pick-Up, cabine simples, zero quilômetro, fabricação nacional, 02 portas, direção
elétrica ou hidráulica, ar condicionado, cor branca,prata ou cinza, potência mínima 1350cc,
bicombustível (flex). O parâmetro referencial estimado de quilômetros rodados para este lote é
de aproximadamente 1.200 km mensais por veículo. – R$ 2.445,00 (dois mil, quatrocentos e
quarenta e cinco reais) por veículo, Lote 03, no valor mensal de R$ 9.099,00 (nove mil e noventa
e nove reais), composto por Item – 03 (três) veículos tipo Pick-Up, cabine dupla, zero quilômetro,
fabricação nacional, 04 portas, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, cor branca, prata
ou cinza potência mínima de 1350cc, bicombustível (flex). O parâmetro referencial estimado de
quilômetros rodados para este lote é de aproximadamente 1.000 km mensais por veículo. – R$
3.033,00 (três mil e trinta e três reais) por veículo, Lote 04, no valor mensal de R$ 2.620,00 (dois
mil, seiscentos e vinte reais), composto por Item – 01 (um) veículo tipo Sedan, zero quilômetro,
fabricação nacional, 04 portas, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, cor branca, prata
ou cinza, potência mínima de 1350cc, bicombustível (flex). O parâmetro referencial estimado de
quilômetros rodados para este lote é de aproximadamente 8.000 km mensais por veículo. – R$
2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais) por veículo, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 926.736,00 (novecentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e seis reais); e Unidas
Veículos Especiais S.A.: Lote 01, no valor mensal de R$ 32.430,00 (trinta e dois mil, quatrocentos
e trinta reais), composto por Item – 20 (vinte) veículos Hatch, zero quilômetro, fabricação
nacional, 04 portas, direção elétrica ou hidráulica, ar condicionado, cor branca, prata ou cinza,
potência mínima de 999cc, bicombustível (flex). O parâmetro referencial estimado de quilômetros
rodados para este lote, especificamente quanto a 07 veículos destinados ao Tratamento Fora do
Domicílio – TFD /SEMUS, é de aproximadamente 12.500 km mensais por veículo. Quanto as
demais Secretarias estima-se o referencial estimado de 1.200 km mensais de quilômetros rodados
por veículo. – R$ 1.621,50 (um mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) por
veículo, perfazendo o valor total da contratação em R$ 778.320,00 (setecentos e setenta e oito
mil, trezentos e vinte reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de agosto de 2022.

Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

VERDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 004/2022
D E C I S Ã O – HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha-M.G., para os legais e jurídicos
efeitos e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo 109 da Lei Geral de Licitações, torna
público que, após os trabalhos de análise e julgamento da documentação de Habilitação relativa
à Licitação – Concorrência nº 004/2022, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços
na área de engenharia incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para execução das obras de construção do CEMEI
Bouganville, decidiu por inabilitar as empresas GW Engenharia Projetos e Execução de
Obras Ltda. e LF Construtora e Prestadora de Serviços Ltda. e habilitar as empresas
RCL Engenharia e Construções LTDA – EPP. e W. S. Montagens e Pintura Industrial e
Predial Ltda.
Varginha (MG), 14 de agosto de 2022.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 209/2022
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 209/2022, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Câmara de Vacinas, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedora no presente certame a empresa Biotecno Indústria e Comércio Ltda.
Varginha (MG), 09 de setembro de 2022.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 239/2022
DECISÃO
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 214/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de medicamentos para manutenção dos serviços de saúde do Município
e cumprimento aos processos judicializados, determinando que se proceda a
lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor das empresas Tidimar
Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.: Item 05 – Atropina 0.25 mg/ml (similar)
– R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Amp – Farmace, Item 39 – Haloperidol 5 mg/ml (similar)
– R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Amp – União Química; Biohosp Produtos
Hospitalares S.A.: Item 09 – Bevacizumabe 400 mg/4ml – R$ 1.340,80 (um mil, trezentos e
quarenta reais e oitenta centavos) Frs – Roche, Item 10 – Bevacizumabe 400 mg/16ml – R$
5.191,46 (cinco mil, cento e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) Amp – Roche, Item
79 – Ticagrelor 90 mg – R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos) Com – Servier; Acácia
Comércio de Medicamentos EIRELI: Item 07 – Beclometasona dipropionato 250 mcg spray –
R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos) Frs – Glenmark, Item 13 – Cetoconazol 200 mg
CPR – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) Com – Pharlab, Item 35 – Fitomenadiona 10 mg/ ml IV
(similar) – R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) Amp – Hipolabor, Item 36 – Fluconazol
150 mg – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Com – Medquímica, Item 82 – Venlafaxina 150 mg –
R$ 1,09 (um real e nove centavos) Com – Geolab; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.:
Item 21 – Cloreto de sódio 9 mg/ml solução nasal – R$ 1,03 (um real e três centavos) Frs – Airela
Industri, Item 27 – Dipirona 1g/2ml – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Amp – Hipolabor,
Item 40 – Haloperidol 5 mg/ml (similar) – R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) Amp – Cristalia,
Item 49 – Levotiroxina 100 mcg – R$ 0,14 (quatorze centavos) Com – Ache, Item 50 – Levotiroxina
25 mg – comp. – R$ 0,14 (quatorze centavos) Com – Ache, Item 51 – Levotiroxina 50 mg – R$ 0,14
(quatorze centavos) Com – Ache, Item 60 – Nitroglicerina 50 mg/10ml (similar) – R$ 36,00 (trinta
e seis reais) Amp – Cristalia, Item 61 – Noretisterona 0,35 mg (similar) – R$ 0,23 (vinte e três
centavos) Com – Biolab Sanus; Drogafonte Ltda.: Item 08 – Beclometasona dipropionato 50
mcg AE – R$ 20,00 (vinte reais) Frs – Glaxosmithk, Item 69 – Prometazina 25 mg/ml amp 2 ml
(similar) – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Amp – Hipolabor-M, Item 70 – Prometazina 25 mg/
ml amp 2 ml (similar) – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Amp – Hipolabor-M; Med Center
Comercial Ltda.: Item 01 – Aciclovir 200 mg – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Com – Ranbaxy,
Item 15 – Cetoprofeno 100 mg/2 ml IM - similar. – R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos)
Amp – União Química, Item 26 – Diazepam 5 mg (similar) – R$ 0,07 (sete centavos) Com –
Brainfarma, Item 30 – Enalapril 20 mg - comprimidos – R$ 0,05 (cinco centavos) Com – Brainfarma,
Item 41 – Haloperidol 2 mg/ml (similar) – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Frs – União
Química, Item 57 – Metoprolol 50 mg – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Com – Accord;
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda.: Item 17 – Ciprofloxacino 500 mg – R$ 0,20
(vinte centavos) Com – Prati-Nacional, Item 63 – Prednisolona 3 mg/ml frasco c/ 100 ml (montecorp) – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Frs – Prati-Nacional, Item 64 – Prednisolona
3 mg/ml frasco c/100 ml - (montecorp) – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Frs – PratiNacional; Inovamed Hospitalar Ltda.: Item 18 – Clonazepam 2,5 mg/ml – frs. Com 20 ml – R$
2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Frs – Hipolabor, Item 42 – Hidroclorotiazida 25 mg
comp. – R$ 0,02 (dois centavos) Com – Cimed, Item 78 – Tartarato de brimonidina 0,2% – R$ 5,75
(cinco reais e setenta e cinco centavos) Frs – Geolab, Item 81 – Valproato de sódio 50 mg/ml
solução c/ 100 ml – R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos) Frs – Hipolabor; Costa
Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.: Item 25 – Dexametasona 0,7 mg
ozurdex. (Allergan) – R$ 3.685,39 (três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove
centavos) Amp – Allergan; Prati, Donaduzzi e Cia Ltda.: Item 38 – Furosemida 40 mg comp. –
R$ 0,05 (cinco centavos) Com – Prati-Donaduzzi, Item 53 – Loratadina 1 mg/ml – R$ 2,88 (dois
reais e oitenta e oito centavos) Frs – Prati-Donaduzzi, Item 54 – Losartana potássica 50 mg –
comp. – R$ 0,06 (seis centavos) Com – Prati-Donaduzzi, Item 56 – Metformina 850 mg – R$ 0,09
(nove centavos) Com – Prati-Donaduzzi; Vale Comercial EIRELI: Item 02 – Amicacina 500 mg/
2ml – R$ 17,90 (dezessete reais e noventa centavos) Amp – Fresenius, Item 14 – Cetoprofeno
100 mg EV – similar. – R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) Amp – Cristalia, Item 28
– Dopamina 50 mg/10 ml (similar) – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Amp – Cristalia, Item 29
– Dorzolamida 2% 5 ml – R$ 22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos) Frs – Nova Química,
Item 31 – Espironolactona 25 mg – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Com – Geolab, Item 43 –
Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral - 100 ml – R$ 42,49 (quarenta e dois reais e quarenta e nove
centavos) Frs – Cosmed, Item 47 – Lanzoprazol 30 mg – R$ 0,37 (trinta e sete centavos) Com –
Nova Química, Item 48 – Levetiracetam sol oral 100 ml/ml – R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) Frs
– Ache, Item 58 – Metronidazol 500 mg/100 ml – R$ 12,88 (doze reais e oitenta e oito centavos)
Frs – Halex Istar, Item 65 – Prednisona 5 mg comp. – R$ 0,06 (seis centavos) Com – Sanval, Item
72 – Salbutamol spray 100 microgramas frs com 200 doses – R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete
centavos) Frs – Glenmark, Item 73 – Salbutamol spray 100 microgramas frs com 200 doses – R$
8,27 (oito reais e vinte e sete centavos) Frs – Glenmark; Alfalagos Ltda.: Item 46 – Ivermectina
6 mg – comp. – R$ 0,53 (cinquenta e três centavos) Com – E M S Leverctin, Item 76 – Sulfametoxazol
+ trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml – suspensão oral – 50 ml – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta
centavos) Frs – EMS; Farma 2 Produtos para Saúde Ltda.: Item 19 – Cloreto de sódio 0,9%
(solução estéril) - 250 ml – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) Frs – JP, Item 20 – Cloreto
de sódio 0,9% (solução estéril) 500 ml – R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos) Frs –
JP; e Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda.: Item 85 – Warfarina 5 mg comp. – R$
0,14 (quatorze centavos) Com – Farmoquímica.
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Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de rações balanceadas para o Canil Municipal, determinando que se proceda
a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor das empresas Jarbas
Honório Pereira: Item 01 – Ração premium p/ gatos filhotes – sc. c/ 15 kg – conf. Termo Ref. –
R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) Sc – Magnus, Item 06 – Ração p/ equinos – sc. c/ 40 kg –
conf. Termo Referência – R$ 119,00 (cento e dezenove reais) Sc – Total; Imporluc Comércio,
Importação e Exportação EIRELI – EPP: Item 07 – Ração p/gato adulto sem corante – sc. 25 kg
- conf. Termo Ref. – R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) Sc – Papa Cats Gourmet; Bibi
Licita Ltda. – ME: Item 02 – Ração premium p/ cães filhotes – sc. 25 kg – conf. Termo Ref. – R$
148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) Sc – Bom Dog Filhote, Item 03 –
Ração úmida p/ cães filhotes – lata c/ 280 grs – conf. Termo Ref. – R$ 7,80 (sete reais e oitenta
centavos) Lta – Club Pet, Item 04 – Ração úmida p/ cães adultos – lata c/ 280 grs – conf. Termo
Ref. – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Lta – Club Pet, Item 05 – Ração úmida p/ gatos adultos
– lata c/ 280 grs – conf. Termo Ref. – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Lta – Club Pet, Item 08
– Ração premium p/ cães adultos – sc. 25kg – R$ 139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa
centavos) Sc – Bom Dog Natural.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 234/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de suprimentos e
equipamentos de informática, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor das empresas ADS Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item
09 – Routerboard. - conforme memorial descritivo – R$ 9.190,00 (nove mil, cento e noventa reais)
Un – Mikrotik, perfazendo o valor total da contratação em R$ 18.380,00 (dezoito mil, trezentos e
oitenta reais); Evoluti Ltda – ME: Item 03 – Nobreak 1400 VA – R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta reais) Un – SMS, Item 05 – No break 1400 VA – R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais) Un – SMS, Item 08 – HD SS - conforme memorial descritivo – R$ 311,00 (trezentos e onze
reais) Un – Crucial, perfazendo o valor total da contratação em R$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e
cinquenta reais); Eltek Distribuidora de Informática e Eletrônicos, Importação e
Exportação Ltda.: Item 07 – Estabilizador 300VA/300W - M.D. 35 – conf. memorial descritivo –
R$ 94,00 (noventa e quatro reais) Un – Coletek, perfazendo o valor total da contratação em R$
1.128,00 (um mil, cento e vinte e oito reais); e Sistema Informática Comércio, Importação
e Exportação Ltda.: Item 01 – Computador tipo 4 - Desktop I5 Linux – conf. memorial descritivo
– R$ 6.000,00 (seis mil reais) Un – Dell, Item 02 – Computador tipo 4 - Desktop I5 Linux – conf.
memorial descritivo – R$ 6.000,00 (seis mil reais) Un – Dell, Item 04 – Computador tipo 4 - Desktop
I5 Linux – conf. memorial descritivo – R$ 6.000,00 (seis mil reais) Un – Dell, Item 06 – Computador
tipo 3 - Desktop I5 Windows – conf. memorial descritivo – R$ 7.000,00 (sete mil reais) Un – Dell,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 235/2022

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor
das empresas Binário Tecnologia Distribuidora EIRELI: Item 06 – Ventilador de parede 60cm
- cor preto – Bivolt. Características gerais: oscilação; fácil limpeza; silencioso; suporte de parede;
protetor térmico; baixo consumo de energia; grades altamente resistentes; cortes com encaixe
para reforçar a segurança no manuseio; fixação de grades por travas; hélices com design
especial para proporcionar maior ventilação; não enferrujam, possui controle de velocidade
gradual. Especificações técnicas: tipo: de parede, quantidade de pás: 3, diâmetro da hélice: 53
cm, cor: grades de proteção cromadas ou com pintura Epoxi na cor preto. Potencia: 200W - Rpm:
1400 máxima, consumo de energia (kw/h): kwh: 5,4 kwh/mes. Garantia 12 meses – R$ 179,90
(cento e setenta e nove reais e noventa centavos) Un – Ventisol Comercial 60 cm, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 35.980,00 (trinta e cinco mil novecentos e oitenta reais); ADS
Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 04 – Refrigerador capac. 261 litros dimensões (lap): 55 x 144 x 63,1cm - fonte de energia 110 V - cor branca - garantia total de no
mínimo 12 (doze) meses em todos os componentes – R$ 1.847,00 (um mil, oitocentos e quarenta
e sete reais) Un – Consul CRA30, Item 05 – Refrigerador capac. 261 litros - dimensões (lap): 55
x 144 x 63,1 cm - fonte de energia 110 V - cor branca - garantia total de no mínimo 12 (doze)
meses em todos os componentes – R$ 1.847,00 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais) Un
– Consul CRA30, Item 07 – Televisão Smart Led digital 32'' Hd com design sem bordas. - Tela
widescreen, - frequência 60hz, - blutooth, - chromecast integrado, – ginga, - potencia de áudio
2.8w, - 2 entradas Hdmi, - 1 entrada usb, - 1 porta lan, - 1 entrada av (audio & video), -1 entrada
rf para antena/cabo, - 1 saída áudio digital (ótica), -1 saída para fone de ouvido – R$ 1.422,00 (um
mil, quatrocentos e vinte e dois reais) Un – TCL 32S615, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 8.385,00 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais); Focus Equipamentos EIRELI: Item
02 – Bebedouro industrial 50 litros, - reservatório 50l em polipropileno; - isolamento em EPS; revestimento externo em inox 430; - aparador com dreno em inox 430; - serpentina interna em
aço inox 304; - gás ecológico R-134; - 2 torneiras podendo optar por 1 jato; - inox - tomada com
3 pinos - tensão: 110v - acompanha filtro grátis 5* – R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) Un
– Knox RF05, Item 03 – Refrigerador capac. para 340 litros – Fost Free – capac. freezer: 73 lts
– 127V – duplex – cor branca – prateleira regulável – painel digital – pés niveladores – dimensões:
169,5 x 62,1 x 1,4cm (ALP) – R$ 3.046,00 (três mil e quarenta e seis reais) Pç – Consul CRM43,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 4.946,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e
seis reais); e Evoluti Ltda. – ME: Item 01 – Bebedouro / purificador refrigerado tipo: pressão
coluna simples – R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) Un – Karina K40I, Item 08 – Telefone
sem fio c/ identificador chamadas – R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) Un – Elgin tsf
8001, perfazendo o valor total da contratação em R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta
e sete reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de materiais ambulatoriais, para manutenção dos serviços de saúde
do Município, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de
Preços em favor das empresas Biohosp Produtos Hospitalares S.A.: Item 27 – Álcool iodado
0,1% frs c/ 1000ml - com embalagem opaca. Dados e procedência data de validade. Identificação
e registro no M.S. – R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) Lt – Vic Pharma, Item 155
– Eletrodo descartável infantil 32 x 28 mm eletrodos de espuma compacta com alta aderência
pele - gel sólido de excelente condutividade - em formato de gota, para facilitar a retirada –
hipoalergênico - sensor ag/agl, garantindo excelente qualidade no traçado - tamanho: 32 x 28 mm
– R$ 0,17 (dezessete centavos) Un – 3M, Item 236 – Indicador p/ teste bowie & diek - método
utilizado p/ testar a eficiência do sistema un de vácuo de autoclave. Também conhecido como
indicador especifico para detectar a presença de ar residual, avaliar a penetração de vapor e
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detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo. – R$ 11,74 (onze reais e setenta e quatro
centavos) Un – 3M, Item 238 – Integrador químico vapor comply 1243 de uso interno. Consiste de
uma pilula química sensível a temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada de papel e
filme. (Cx c/ 500 unid.) – R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) Cx – 3M, Item 323 – PVPI
Degermante Almotolia pronta 100 ml. Com registro no M.S. Embalagem com dados de procedência
data de validade e reg. M.S. – R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) Un – Vic Pharma, Item 354
– Solução degermante digliconato de clorexidina 2% almotolia de 100 ml – R$ 2,82 (dois reais e
oitenta e dois centavos) Un – Vic Pharma; Acácia Comércio de Medicamentos EIRELI: Item 04 –
Água destilada - frs. 1000 ml p/ uso no processo de esterilização em autoclave não estéril. – R$
3,39 (três reais e trinta e nove centavos) Frs – Cristal, Item 32 – Almotolia plástica transparente
cap. 500 ml. – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) Un – J Prolab, Item 95 – Cateter acesso
venoso central duplo lumen confeccionado em poliuretano termossensível e radiopaco 4fr x 13
cm pediátrico ponta funilada guia metálica com avançador dilatador de vaso sistema de sutura
opcional seringa luer-slip agulha introdutora clamp duplo de fixação do cateter set de punção,
agulha dilatador e fio guia. Embalagem estéril com dados de identificação e registro MS. – R$
82,90 (oitenta e dois reais e noventa centavos) Un – Biomedical, Item 100 – Cateter acesso
venoso duplo lumen 5fr x 13 cm cateter acesso venoso central duplo lumen confeccionado em
poliuretano termossensível e radiopaco 5 rf x 13 cm pediátrico ponta funilada guia metálica com
avançador dilatador de vaso sistema de sutura opcional seringa luer slip agulha introdutora
clamp duplo de fixação do cateter set de punção agulha dilatador e fio guia embalagem estéril
com dados de identificação e registro no MS. – R$ 82,90 (oitenta e dois reais e noventa centavos)
Un – Biomedical, Item 101 – Cateter duplo-lumem p/ acesso venoso 2 v acesso venosos central
em poliuretano, termossensível, radiopaco, centimetrado, e com extensão de linha 7 fr x 20 cm,
com agulha introdutora de 18 ga x 6,35 cm, um dilatador, um fio guia 0,32 x 60 cm com ponta em
j, conexão em luer lock, tampas removiveis com membrana auto cicatrizante, embalagem estéril
com dados de identificação e registro M.S. – R$ 77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos)
Un – Biomedical, Item 117 – Cloreto de sódio 20% 10 ml. – R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos)
Amp – Samtec, Item 154 – Eletrodo descartável adulto p/ monitorização cardíaca, composta de
esponjas duplas com gel em kel c/ proteção ate a utilização, pino de encaixe em aço inox, contra
pino de prata / cloreto de prata suporte protetor poroso e hipoalergênico formato aro flexivel c/
adesivo hipoalergênico. Embalagem secadas, individualmente, c/ dados identificação e
procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,21 (vinte e um centavos) Un – Multilaser, Item 159
– Equipo microgotas c/ câmara graduada, 100 a 150 ml peças c/ escala de 1/1 ml, injetor na
câmara borracha cicatrizante, filtro de entrada de com ar (hidrofobo), alça de sustentação de
câmara, câmara de gotejamento flexível e transparente, micro-gotejador, (relação 60 gotas ml)
ponta perfurante (penetrador) adaptação em frasco, ampolas, bolsas protetor da ponta perfurante
(penetrador) pinça corta-fluxo, tubo flexível transparente, pinça – R$ 8,25 (oito reais e vinte e
cinco centavos) Un – Descarpack, Item 166 – Esparadrapo impermeável cor branca 10cm.x
4,5m, confeccionado com tecido 100% algodão. Facilidade no rasgo. Resina acrílica e adesiva a
base de borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades. Enrolado em carretel em
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 8,40
(oito reais e quarenta centavos) Rol – Missner, Item 195 – Fita Micropore 10 cm x 10 cm fita
hipoalergenica p/ curativos em geral confeccionada c/ não tecido, massa adesiva a base de
poliacrilato hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua extensão, c/ dimensão 10 cm
x 10 m, cor branca com capa, excelente adesão isenta de sujidades, enrolada em carretel, em
embalagem c/ dados de identificação, procedência, data de validade e reg. no M.S. – R$ 9,03
(nove reais e três centavos) Rol – Missner, Item 227 – Glicose 50% 10 ml – R$ 0,75 (setenta e
cinco centavos) Amp – Samtec, Item 232 – Hipoclorito de sódio 1% solução embalada em frasco
de coloração verde e lacrado para fins de esterilização de material cirúrgico, dados do fabricante,
validade e registro no MS. Frs de 1000 ml – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Lt –
Ciclofarma, Item 293 – Óleo Age (ácidos graxos essenciais) produto rico em acidos graxos
especiais, contendo ainda triglicerideos de cadeia media-TCM,vitaminas A e E e lecitina de soja
que, em conjunto, agem na hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes
que protegem a pele e auxiliam no processo de cicatrização de feridas com registro na Anvisa
como correelato classe de risco III para uso em pele integra e tratamento de feridas. embalagem
anti-colabamento. Apresentação: frasco 200 ml – R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) Frs
– Hadassah, Item 432 – Torneira descartável 03 vias para monitoração invasiva da pressão
administração de líquidos, embalagem c/ dados de identificação, procedência e registro no M.S.
– R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Un – Healcath; Sameh Soluções Hospitalares Ltda.: Item 56
– Avental cirúrgico 100% polipropileno GG azul impermeável - gramatura 50 – R$ 14,95 (quatorze
reais e noventa e cinco centavos) Un – Dexcar, Item 76 – Campo simples sms 40 - campo simples
sms 40 x 40 - caixa com 1200 unidades confeccionado em não tecido 100% polipropileno atoxico
hidro/hemorrepelente. Nao inflamável. Resistente ao rasgo e a tração oferecendo um bfe-eferencia
de filtração bacteriana, superior a 95%. Processo compatível de esterilização com reg. ANVISA
– R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) Cx – Dexcar, Item 78 – Campo simples sms
40 60x60-caixa com 500 unid. Confeccionado em não tecido 100% polipropileno atoxico hidro/
hemorrepelente. Não inflamável. Resistente ao rasgo e a tracao oferecendo um bfe-eferencia de
filtração bacteriana, superior a 95%. Processo compatível de esterilização com reg. ANVISA –
R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais) Cx – Dexcar, Item 79 – Campo simples sms 4050 x 50 campo simples sms 75x75 - caixa com 1500 unidades confeccionado em não tecido
100% polipropileno atoxico hidro/hemorrepelente. Não inflamável. Resistente ao rasgo e a tração
oferecendo um bfe-eferencia de filtração bacteriana, superior a 95%. processo compatível de
esterilização com reg. ANVISA – R$ 2.037,00 (dois mil e trinta e sete reais) Cx – Dexcar, Item 164
– 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 a fina, e cabo
antiderrapante. – R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos) Un – Cisa, Item 173 – Film
poliuretano estéril 8,9 cm x 11,5 cm filme poliuretano transparente, estéril, hipoalergênico, com
alta permeabilidade ao vapor, 8,9 cm x 11,5 cm. – R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove
centavos) Un – BSN Medical, Item 176 – Filtro de barreira HMEF pediátrico filtro DED (hyrobac
bacteriano) eficiência filtração 99,99% espaço morto aprox 34 ml resistência ao fluxo a 30 l/min
<0,2kpa volume interno 39,8 cm3 umidificação 30,5 mg h20/l conexões reta 22m-15f/22f-15
esterilização oxido de etileno volume correto tidal Apox. 60 ml – R$ 10,49 (dez reais e quarenta
e nove centavos) Un – Becare, Item 234 – Indicador biológico p/ vapor (03 horas) do tipo auto
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contido com tempo de resposta final negativa em 3 horas por método de fluorescência para o
monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão composto por
uma tira de papel contendo um população microbiana mínima de 100.000 cem mil esporos secos
e padronizados de geobacillus stearothermophilus atcc 7953 com certificado de qualidade
assegurada. A tira contendo esporos deve estar acondicionada em uma ampola plástica
termorresistente contendo um ampola de vidro lacrada com caldo nutriente própio para crescimento
dos micro-organismos, a ampola plástica deve ser fechada por uma ampola marrom com aberturas
laterais e protegida por papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possuindo um rotulo externo que
informa o nome do produto lote validade contendo campos para identificação da ampola e um
indicador químico de exposição que diferencia as ampolas processadas das não processadas.
Reg. no MS, com consignação de incubadora. – R$ 17,05 (dezessete reais e cinco centavos) Un
– Cisa, Item 235 – Indicador biológico p/ vapor 03 horas s/ incubadora, indicador biologico para
vapor do tipo auto contido com tempo de resposta final negativa em 3 horas por método de
fluorescência para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob
pressão composto por uma tira de papel contendo um população microbiana minima de 100.000
cem mil esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus atcc 7953 com
certificado de qualidade assegurada a tira contendo esporos deve estar acondicionada em uma
ampola plástica termorresistente contendo uma ampola de vidro lacrada com caldo nutriente
propio para crescimento dos micro-organismos, a ampola plástica deve ser fechada por uma
ampola marrom com aberturas laterais e protegida por papel filtro hidrofobico. Cada ampola
possuindo um rotulo externo que informa o nome do produto, lote validade contendo campos
para identificação da ampola e um indicador químico de exposição que diferencia as ampolas
processadas das não processadas com reg. no MS. Com consignação de incubadora. – R$
17,05 (dezessete reais e cinco centavos) Un – Cisa, Item 237 – Indicador químico interno classe
5 - capaz de reagir a todos os parâmetros criticos da esterilização a vapor saturado sob
pressão, são integradores que trabalham c/ temperatura especifica p/ 121 a 134 graus centrífugos
(compatível com a estufa da marca Bi-Test) – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) Un – Cisa;
Alfalagos Ltda.: Item 15 – Agulha descartável, tipo: hipodérmica tamanho: 13 x 4,5 apresentação:
estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de fabricação: em
aço inox, siliconizada embalagem: caixa c/ 100 un especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem. – R$ 0,08 (oito centavos) Un – Descarpack, Item 17 –
Agulha descartável, 25 x 6,0 tipo: hipodérmica tamanho: 25 x 6,0 apresentação: estéril, com bisel
trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar: embalada individualmente em
blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade impressos
na embalagem. – R$ 0,08 (oito centavos) Un – Descarpack, Item 19 – Agulha descartável, 30 x
8mm hipodérmica siliconizada, estéril, 30x8 mm, haste de aço, inoxidável, com ponta bisel
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros
dispositivos, protetor plástico embalagem individual c/ abertura asséptica. devera constar
externamente dado de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, nº de lote,
de registro no M.S. (caixa c/ 100 unidades). (Injex). – R$ 0,08 (oito centavos) Un – Descarpack,
Item 20 – Agulha descartável, tipo: hipodérmica tamanho: 40 x 12 apresentação: estéril, com bisel
trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar: embalada individualmente em
blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade impressos
na embalagem. – R$ 0,09 (nove centavos) Un – Descarpack, Item 58 – Avental descartável
frontal c/ manga gramatura 40 frontal, manga longa, punho, latex, confeccionado em TNT, fabricado
em 100% polipropileno. – R$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos) Un – Alfalagos, Item 74 –
Camisola descartável s/ manga em TNT tamanho único frontal. 20 gr. Atoxico. Não inflamável e
esterilizável. – R$ 0,90 (noventa centavos) Un – Nobre, Item 132 – Descartador coletor de
material perfuro cortante caixa com 10 unidades, (agulha, seringas, bisturi,etc). Fabricação de
acordo c/ as normas da ABNT NBR 3858 de maio de 1997 e IDT NEA 55, na cor amarela, impresso
de acordo com as normas NBR 7500 com simbologia de material infectante, e de normas uso, kit
composto de: a) Caixa de fabricada em papelão ondulado c/ trava para lacre, elimina o de fitas
adesivas, duas alças duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato com o corpo ao ser
transportado. b) Cinto e fundo protetores, fabricado em papelão couro (rigido), contra perfurações.
c) Saco plástico cor amarela impresso com instruções de montagem, com dupla finalidade: 1- tipo
sacola p/ transporte ate a unidade, 2- forração total (interna) contra umidade. d) Bandeja de
forma baixa, impermeabilização c/ resina anti umidade p/ recebimento de líquidos. Cap.: 20 litros,
utilidade: 18 litros. – R$ 88,00 (oitenta e oito reais) Cx – Alfalagos, Item 133 – Descartador coletor
p/ mat. perfuro cortante 3 l. Coletor para material perfuro cortante (agulhas seringas, laminas,
bisturi, etc. fabr. Conforme ABNT NBR 13858 de maio /1997- IDT NE 55, cor amarela impr. cfe
normas NBR 7500, c/ simbologia de material infectante e normas de uso. Kit composto de a- cx.
Fabricado em papelão ondulado com trava para lacre elimina uso de fita adesiva, 2 alças duplas
laterais, p/ transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser transp. b cinto e fundo protetor res,
fabr. em papelão couro (rigido) contra ref.c/ saco plástico amarelo, com instr. de montagem
impress. c/ duplanalidade: 1 tipo sacola p/ transporte, forração total (interna) contra umidade dbandeja de forma baixa, impermeabilizada c/ resina anti-umidade p/ recebimento de líquidos cx.
com 10 unidades capacidade 03 litros. util 2,3 litros – R$ 30,00 (trinta reais) Cx – Alfalagos, Item
134 – Descartador coletor perfuro/cortante – 13 litros resíduos perfurocortantes, c/ capacidade
p/ 13 litros, acompanhado de saco plástico e linha que apresente o limite máximo de enchimento;
-que apresente instruções de montagem e de uso, devem estar embalada em caixa c/ 20
coletores; -confeccionado em papel incinerável e de cor amarela; -deve ser revestido internamente
c/ produto impermeabilizante que evite umidade e vazamento; -o recipiente coletor deve ser de
fácil montagem, com dupla trava e duplo revestimento interno de saco plástico; -apresentar cinta
com material resistente a perfurações; -deve possuir alca dupla fixa ao coletor, prevenindo que
a mesma se arrebente ao ser transportada; -deve ter bandeja pre montada, tampa fixa ao coletor
com bocal abertura que facilite o descarte de material; - material resistente (papelão couro)
evitando umidade, vazamento de líquidos. – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Un –
Alfalagos, Item 158 – Equipo macrogotas com injetor lateral sistema fechado. entrada de ar e
filtro, câmara flexível e conector plug. Fabricado em PVC transparente e atoxico. Possui tubo
flexível com comprimento aproximado de 1,2 m. Embalado em papel grau cirúrgico e esterelizado
por oxido de etileno, com dados de identificação. Validade. Procedência e registro no M.S. – R$
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1,24 (um real e vinte e quatro centavos) Un – Alfalagos I., Item 221 – Gaze cortada estéril 7,5 x
7,5 cm pct. c/ 10 compressa de gaze 7,5 cm largura x 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodão esterilizado, isenta de amido, alvejante óptico e resíduo
de detergente, ácidos, alcalis com dobras p/ dentro em toda a sua extremidade. Hidrofila, de cor
branca, acondicionada em pacotes, com 10 unidades, embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,40 (quarenta centavos) Pct – America,
Item 260 – Luva descartável cirúrgica n. 7,0 luva cirúrgica estéril confeccionada em composto
especial de latex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e
resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para
melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvivel, embalagem envelope
interno com identificação das luvas, envelope externo papel grau cirúrgico selada a quente nos
em quatro lados, com abas superior que permite abertura asseptica c/ dados de identificação em
face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e certificado de aprovação.
– R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un – Sanro, Item 261 – Luva descartável cirúrgica n. 7,5 luva
cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de latex natura, oque lhe da as
características de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com
punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica,
lubrificado bio absorvivel, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope
externo papel grau cirúrgico selada a quente nos em quatro lados, com abas superior que
permite abertura asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método
raio gama, com data de validade e certificado de aprovação. (Mucambo) – R$ 1,08 (um real e oito
centavos) Un – Sanro, Item 262 – Luva descartável cirúrgica n. 6,5 luva cirúrgica estéril
confeccionada em composto especial de latex natura, oque lhe da as características de alta
sensibilidade tatil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado,
reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio
absorvivel, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo papel
grau cirúrgico selada a quente nos em quatro lados, com abas superior que permite abertura
asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com
data de validade e certificado de aprovação. (Mucambo) – R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un
– Sanro, Item 263 – Luva descartável cirúrgica n. 8,0 luva cirúrgica estéril confeccionada em
composto especial de latex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil,
flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias
longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvivel, embalagem
envelope interno com identificação das luvas, envelope externo papel grau cirúrgico selada a
quente nos em quatro lados, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de
identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e
certificado de aprovação. – R$ 1,08 (um real e oito centavos) Par – Sanro, Item 282 – Mascara
cirúrgica tripla com clip e elástico com certificação da ANVISA. – R$ 0,10 (dez centavos) Un –
Alfalagos I., Item 319 – Pote para escarro em plástico, cap. 80 ml estéril. Corpo graduado, tampa
com rosca e pazinha. – R$ 0,32 (trinta e dois centavos) Un – Cralplast, Item 320 – Povidine
Digermante frs 1000 ml com embalagem opaca. Dados e procedência data de validade.
Identificação e registro no M.S frasco de 1000 ml – R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta
centavos) Lt – Vic Pharma, Item 335 – Sapatilha descartável prope/sapatilha desc. de malha
indicada para uso de prevenção contra liberação de partículas nas áreas limpas, protege também
contra o fluido corpóreo pacote com 100 unidades. Embalagem c/ dados de identificação e
procedência e registro no M.S. – R$ 0,07 (sete centavos) Un – Anadona, Item 336 – Seringa de
plástico descartável 10 ml s/ agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica
integro e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida
do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com
a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte
assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção não se
separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a lei nº 8078/90 art. 31. – R$ 0,28
(vinte e oito centavos) Un – SR I., Item 337 – Seringa de plástico descartável 20 ml s/ agulha com
bico confeccionada em polipropileno, atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado
de plástico transparente permitindo a visualização nitida do fluido aspirado. O produto deve
apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização estando livre de
defetos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o
percurso durante a aspiração e ou injeção não se separa a haste apresentando espessura
adequada que facilita a visualização da dosagem. A embalagem devera estar de acordo com o
dispositivo com a lei nº. 8078/90 art. 31 – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un – SR I., Item 338
– Seringa de plástico descartável 3 ml sem agulha com bico confeccionada em polipropileno
atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo
a visualização nitida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica
condizentes com a sua utilização estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do
embolo confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e
inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção não
se separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a lei nº. 8078/90 art. 31. – R$ 0,14
(quatorze centavos) Un – SR I., Item 340 – Seringa descartável 01 ml tuberculina (s/ agulha)
estéril, uso único, transparente, atoxica, com bico que garanta conexões seguras sem vazamento,
corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível. Flange com formato anatômico,
embolo deslizável, cilindro siliconado, escala numerada com tracos longos a cada 10 ui e
secundaria a cada 02 ui, graduação; intervalo da escala em 02 e 02 unidades. – R$ 0,14
(quatorze centavos) Un – SR I., Item 341 – Seringa descartável 20 ml (sem agulha) seringa de
plástico, c/ rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o
produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o
produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando
livre de materia estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha
sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento
suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separa a haste, apresentando
espessura adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de
acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 art. 31. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un – SR I.,
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Item 344 – Seringa descartável, 5 ml (sem agulha) seringa de plástico descartável 01 ml sem
agulha, c/ rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o
produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nitida do fluido aspirado, o
produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando
livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha
sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento
suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separa a haste, apresentando
espessura adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de
acordo c/ o dispositivo da lei 8078/90 art. 31. – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Un – SR I., Item 346
– Seringa para 100 unidades de insulina graduada de 2 em 2 em pacotes com 10 unid. seringa
descartável com agulha de 6 mm de comprimento e 0,25 mm calibre (30 g) fixa, sem espaço
morto,capacidade para 100 unid. de insulina, escala com graduação de 2 em 2 unidades. Corpo
único, agulha acoplada no corpo da seringa no processo de produção (monobloco), corpo
embolo-polímero plástico, agulha meta siliconizada, bisel trifacetado. Protetores da agulha e
embolo. A esterilidade é garantida até que os protetores das extremidades sejam removidos os
danificados. Produto estéril. Esterilizado a cobalto 60. Deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/
2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO, conf. portaria nº. 503 de 29/12/2011. – R$
0,33 (trinta e três centavos) Un – SR, Item 352 – Solução Aquosa de PVPI a 1% s/ degermante
uso tópico almotolia pronta para uso 100 ml registro no M.S. – R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) Frs – Vic Pharma, Item 410 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% - bolsa 100 ml – R$
4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos) Un – Fresenius Kabi; Mhedica Serviços Especializados
em Manutenção de Equipamentos Médicos Hospitalares EIRELI – EPP: Item 175 – Filtro de barreira
HMEF adulto filtro de barreira Hygrobac bacteriano adulto eficiência de filtração 99,99% por
partícula de 0,5um resistência ao fluxo <0,2kpa 30l/min volume corrente 250 a 1000 ml espaço
morto 35 ml conctor interno diâmetro interno 15 mm diâmetro externo 22mm modelo linha reta. –
R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) Un – Zhejiang Runqiang Medical – Modelom RQC 2002,
Item 275 – Macronebulizador adulto c/ traqueia com traqueia de PVC, nebulizador com frasco de
500 ml e mascara facial. – R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) Un – Protec, Item
283 – Mascara de silicone p/ reanimador neonatal Nº. 0 – R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Un –
Protec, Item 327 – Reservatório para ambu – R$ 30,26 (trinta reais e vinte e seis centavos) Un –
Protec, Item 328 – Reservatório para ambu infantil – R$ 30,26 (trinta reais e vinte e seis centavos)
Un – Protec; Med Center Comercial Ltda.: Item 10 – Agulha descartável 25 x 8,00 tipo: hipodérmica
apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão plástico resistente e atoxico material de
fabricação: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar:
embalada individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de
fabricação e validade impressos na embalagem. – R$ 0,08 (oito centavos) Un – Medix, Item 16 –
Agulha descartável, tipo: hipodermica tamanho: 20 x 5,5 apresentação: estéril, com bisel trifacetado
e canhão plástico resistente e atoxico material: em aço inox, siliconizada, embalagem: cx c/ 100
un, especificação complementar: embalada individualmente em blister de acetato de celulose e
papel grau cirúrgico com data de fabricação e validade impressos na embalagem. – R$ 0,08 (oito
centavos) Un – Wiltex, Item 18 – Agulha descartável, tipo: hipodérmica tamanho: 25 x 7,0
apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de
fabricação: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un – R$ 0,08 (oito centavos) Un –
Medix, Item 36 – Aparelho de pressão (adulto) analógico com precisão absoluta na medição da
pressão arterial. Braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência
e durabilidade. Manguito e bulbo em latex puro, altamente resistente ao manuseio, flexível,
válvula de descarga de ar muito sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro, em
bolsa pratica, acabamento em nylon, acomoda o esfigmomanômetro e o estetoscópio. – R$ 66,90
(sessenta e seis reais e noventa centavos) Un – PA Med, Item 37 – Aparelho de pressão (adulto)
digital automático de braço. Indicador de arritmia cardíaca. com indicador gráfico de nível de
hipertensão e memoria. Totalmente automático: medidor de pressão e pulsão. Verificado e aprovado
pelo INMETRO.– R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) Un – Multilaser, Item 38 – Aparelho de
pressão (infantil) analógico com precisão absoluta na medição da pressão arterial. Braçadeira
confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. Manguito
e bulbo em latex puro, altamente resistente ao manuseio, flexível, válvula de descarga de ar muito
sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro, em bolsa pratica, acabamento em nylon,
acomoda o esfigmomanômetro e o estetoscópio. – R$ 75,50 (setenta e cinco reais e cinquenta
centavos) Un – PA Med, Item 40 – Aparelho de pressão (obeso) analógico com precisão absoluta
na medição da pressão arterial. Braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e impermeável,
de alta resistência e durabilidade. Manguito e bulbo em latex puro, altamente resistente ao
manuseio, flexível, válvula de descarga de ar muito sensível na regulagem e vedação, com fecho
de velcro, em bolsa pratica, acabamento em nylon, acomoda o esfigmomanômetro e o estetoscópio.
– R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un – PA Med, Item 41 – Aparelho de pressão arterial adulto
(selo verde) braçadeira confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro,
disponível nas cores preto, cinza, verde e rosa, * contendo o nº da portaria do INMETRO selo
verde, manguito em pvc com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do
tipo aneroide, com 02 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg,
caixa de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO
no visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária
a sua aferição individual, pera insufladora em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com
esfera de aço inox de alta durabilidade; sendo; válvula sendo metal altamente resistente com
regulagem de saída de ar sensível; dimensões do manguito: altura x comprimento (cm) 12,0 cm
x 22,0 cm. Dimensões: da braçadeira em (cm): adulto: 14,0 x 52,0cm: abrangência da
circunferências de braço: 18 a 36 cm. O fabricante devera possuir ISO 13485. Embalagem:
individual na bolsa, acondicionado em caixa de papelão. – R$ 73,40 (setenta e três reais e
quarenta centavos) Un – PA Med, Item 42 – Aparelho de pressão arterial infantil (selo verde)
braçadeira confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro, disponível
nas cores preto, cinza, verde e rosa, * contendo o nº da portaria do INMETRO selo verde,
manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo
aneroide, com 02 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa
de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no
visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a
sua aferição individual, pera insufladora em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com
esfera de aço inox de alta durabilidade; sendo; válvula sendo metal altamente resistente com
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regulagem de saída de ar sensível; dimensões do manguito: altura x comprimento (cm) 12,0cm x
22,0 cm. Dimensões: da braçadeira em (cm): adulto: 14,0 x 52,0 cm: abrangência da circunferências
de braço: 18 a 36 cm. o fabricante devera possuir ISO 13485. Embalagem: individual na bolsa,
acondicionado em caixa de papelão. – R$ 75,50 (setenta e cinco reais e cinquenta centavos) Un
– PA Med, Item 43 – Aparelho de pressão arterial obeso (selo verde) braçadeira confeccionada
em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro, disponível nas cores preto, cinza, verde
e rosa, * contendo o nº da portaria do INMETRO selo verde, manguito em PVC com duas saídas,
de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo aneroide, com 02 anos de garantia, com
escala de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa de metal altamente resistente com
presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição
inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, pera insufladora
em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade;
sendo; válvula sendo metal altamente resistente com regulagem de saida de ar sensível; dimensões
do manguito: altura x comprimento (cm) 12,0cm x 22,0 cm. Dimensões: da braçadeira em (cm):
adulto: 14,0 x 52,0cm: abrangência da circunferências de braço: 18 a 36 cm. O fabricante
devera possuir ISO 13485. Embalagem: individual na bolsa, acondicionado em caixa de papelão.
– R$ 93,00 (noventa e três reais) Un – PA Med, Item 49 – Atadura de crepom medindo 20 cm de
largura 1,80 m com pacote c/ 12 unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão
cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente
de forma cilíndrica), isento de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade e registro no M.S. – R$ 0,90 (noventa centavos) Rol – Unitex, Item 51 – Atadura
gessada 10 cm em rolo embalada individualmente. Dimensão: 10 cm de larg. por 3 m de
comprimento, tecido base giro inglês, 100%, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/
m2, não estéril. Identificada c/ os dados de procedência, data de fabricação, prazo de validade,
dimensões, lote registro no M.S. – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) Rol – Polar Fix,
Item 52 – Atadura gessada 15 cm em rolo embalada individualmente, dimensão: 15 cm de larg. por
3 m de comprimento, tecido base giro ingles, 100%, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a
480,0 g/m2, não estéril. Identificada c/ os dados de procedência, data de fabricação, prazo de
validade, dimensões, lote reg no M.S. – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) Rol –
Polar Fix, Item 53 – Atadura gessada 20 cm em rolo embalada individualmente dimensão: 20 cm de
larg. por 4 m de comprimento, tecido base giro inglês, 100%, quantidade de gesso (gramatura)
420,0 a 480,0 g/m2, não estéril. Identificada c/ os dados de procedência, data de fabricação,
prazo de validade, dimensões, lote reg no M.S. – R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove
centavos) Rol – Polar Fix, Item 54 – Atadura tipo crepom, 10 cm x 4,5 m - pct. c/ 12 un. Pacote c/
12 unidades, com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento
de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade e reg. no
M.S. – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Rol – Unitex, Item 55 – Atadura tipo crepom, 15 cm x
4,5 m - pct. c/ 12 un. Pacote c/ 12 unidades, com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão
cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente
de forma cilíndrica), isento de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência,
data de validade e registro no M.S. – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) Rol – Unitex, Item 62 –
Bateria de lítio 3v cr2032 - tensão nominal: 3v; - capacidade: 240mah p/ 2.0 volts; - carga máxima:
1 microampere. – R$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos) Un – Alfacell, Item 87 – Canula de
traqueostomia descartável 5.0 c/b confeccionada em material atoxico, composta por canula
externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do
numero em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal, mandril com pontas
arredondadas e de fácil manuseio, embalagem estéril com dados de identificação e procedência,
data e tipo da esterilização e tempo de validade e registro no MS. – R$ 21,80 (vinte e um reais e
oitenta centavos) Un – Safer, Item 107 – Cateter intravenoso radiopaco, estéril em poliuretano,
resistente, flexível a torção, transparente siliconizado sendo a agulha com bisel trifacetado com
câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g 14 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32mm)com sistema
de proteção da agulha apos punção com conector rigido tipo luer lock embalado em embalagem
individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e o produto deverá
obedecer a legislação atual vigente. – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Un – Polymed, Item
110 – Cateter nasal tipo óculos (adulto) descartável para uso em oxigenoterapia. Estéril,
confeccionado em plástico transparente, atoxico e flexível, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no M.S. – R$ 0,81 (oitenta
e um centavos) Un – Mark Med, Item 124 – Conexão 2 vias equipo para infusão simultaneísta de
02 soluções parenterais em PVC, com conectores luer fêmea, adaptador em Y, intermediário luer,
comprimento 14cm contendo 02 tampas reservas, embalagem individual (blister) uso único
esterilizado por oxido de etileno (conexão 02 vias) embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade registro M.S. com tampa reserva. – R$ 0,69 (sessenta e nove
centavos) Un – Biosani, Item 130 – Curativo antiseptico confeccionado em nao tecido de viscose
e poliester com adesivo termoplástico e papel siliconado. Esteril antialérgico modelo a adulto
embalagem com 500 unidade esterelizado com oxido de etileno com dados de identificação e
registro no M.S. – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Cx – Deskarplas, Item 161 – Equipo
p/ alimentação enteral (frasco/bolsa) estéril. Cor azul, lanceta perfurante para conexão ao
recipiente de solução, câmara flexível p/ visualização do gotejamento, extensão em PVC azul.
Controlador de fluxo, conexão luer p/ dispositivo de acesso venoso. Registro no MS, data de
validade. – R$ 1,10 (um real e dez centavos) Un – Medix, Item 163 – Escova endocervical estéril
apresentação: caixa com 250 unidades – R$ 0,37 (trinta e sete centavos) Un – Cral, Item 170 –
Estetoscópio infantil – R$ 15,30 (quinze reais e trinta centavos) Un – Premium, Item 171 –
Estetoscópio simples adulto auscultador em alumínio, tubo y em PVC – R$ 14,40 (quatorze reais
e quarenta centavos) Un – Wiltex, Item 196 – Fita Micropore 2,5 cm x 10 m fita hipoalergenica p/
curativos em geral confeccionada c/ não tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergenico distribuida uniformemente em toda sua extensão, c/ dim. de 2,5 cm x 10 m, cor
branca com capa, excelente adesão isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem c/
dados de identificação, procedência, data de validade e reg. no M.S. – R$ 2,37 (dois reais e trinta
e sete centavos) Rol – Adpele, Item 217 – Frasco p/ citologia redondo p/ 03 laminas c/ tampa. –
R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) Un – Firstlab, Item 220 – Gaze - compressa de gaze tipo queijo
91 cm de largura x 3 dobras alvejada, não estéril, 08 dobras, 13 fios 100% algodão, altamente
absorvente, macio e isento de impurezas, embalagem c/ dados de identificação, procedência,
validade e reg. MS. – R$ 33,80 (trinta e três reais e oitenta centavos) Rol – Clean, Item 223 – Gel
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p/ ECG-ultrassom frasco com 300 ml gel para ultra-sonografia, ECG, fabricado c/ matéria prima
de alta qualidade não gorduroso, hidratante, solúvel em água e de fácil remoção, ph neutro,
embalagem com dados de identificação e procedência. A partir da data de entrega. – R$ 3,70
(três reais e setenta centavos) Frs – Multigel, Item 229 – Gorro descartável, (pct c/ 100 un)
modelo retangular, c/ elástico, 3 camadas de filtro b.f.e, e 98,8% de retenção bacteriológica. – R$
0,07 (sete centavos) Un – Anadona, Item 250 – Lampada de led para laringoscópio – R$ 32,00
(trinta e dois reais) Un – Mikatos, Item 258 – Luva - luva nitrílica de procedimento não cirúrgico tamanho XP - fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó, ambidestra indicada para
proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos, descartável, embalagem
com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no M.S. Cx. com 100 unid.
– R$ 16,75 (dezesseis reais e setenta e cinco centavos) Cx – Medix, Item 265 – Luva ginecológica
descartável (pct / 100 un) material de fabricação: em plástico polietileno transparente descartável
característica: estéril, ambidestra embalagem: pct c/ 100 un embaladas em pacotes individuais
especificação complementar: informações impressas na embalagem sobre especificação do
produto, marca, quantidade validade. – R$ 12,10 (doze reais e dez centavos) Un – Descarpack,
Item 266 – Luva nitrílica de procedimento não cirúrgico tamanho G fabricada em borracha sintética
hipoalergênica sem po ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento
medicos e odontológicos, descartável embalagem com dados de identificação e procedência
data de validade e registro no MS. Caixa com 100 unidades – R$ 13,96 (treze reais e noventa e
seis centavos) Cx – Luvix, Item 267 – Luva nitrílica de procedimento não cirúrgico tamanho M
fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem po ambidestra indicada para proteção de
profissionais em procedimento medicos e odontológicos, descartável embalagem com dados de
identificação e procedência data de validade e registro no MS. Caixa com 100 unidades – R$
13,96 (treze reais e noventa e seis centavos) Cx – Medix, Item 268 – Luva nitrílica de procedimento
não cirúrgico tamanho P fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem po ambidestra
indicada para proteção de profissionais em procedimento medicos e odontológicos, descartável
embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no MS. Caixa
com 100 unidades – R$ 13,96 (treze reais e noventa e seis centavos) Cx – Medix, Item 272 –
Luva para procedimento – tam. XP (cx. c/ 100 un) em latex natural. Não estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e procedencia. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 13,80
(treze reais e oitenta centavos) Cx – Utile, Item 276 – Malha tubular ortopédica tamanho 10 cm x
25 m constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, elasticidade de malha
c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificação,
procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 14,00 (quatorze reais) Rol – Polar Fix, Item
277 – Malha tubular ortopédica tamanho 15 cm x 25 m constituída de fios de algodão binados, tipo
punho simples de malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos,
embalagem constando externamente identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 16,30 (dezesseis reais e trinta centavos) Rol – Polar Fix, Item 278 – Malha tubular
ortopédica tamanho 6 cm x 25 m constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de
malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando
externamente identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 10,80 (dez
reais e oitenta centavos) Rol – Polar Fix, Item 279 – Malha tubular ortopédica tamanho 8 cm x 25
m constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, elasticidade de malha c/
elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificação,
procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) Rol –
Polar Fix, Item 281 – Malha tubular ortopédica tamanho 4 cm x 25 m constituída de fios de algodão
binados, tipo punho simples de malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de
defeitos, embalagem constando externamente identificação, procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) Rol – Polar Fix, Item 286 –
Mascara laríngea descartável no. 1.0 – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Un – Comper, Item 291 –
Mascara não reinalação c/ reservatório adulto – R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) Un –
Advantive, Item 292 – Mascara não reinalação c/ reservatório infantil – R$ 7,50 (sete reais e
cinquenta centavos) Un – Advantive, Item 294 – Otoscópio c/ cabo de metal com no mínimo 5
espéculos em plástico, para pilha media, c/ estojo. – R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais)
Un – Mikatos, Item 304 – Papel grau cirúrgico 150 mm x 100 metros – R$ 64,85 (sessenta e quatro
reais e oitenta e cinco centavos) Rol – Pollitex, Item 305 – Papel grau cirúrgico 20 cm largura - rolo
c/ 100 m resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e a outra
transparente, descartável, tamanho 20 x 100 metros. com dados de identificação, procedência,
validade e regitro no M.S. – R$ 86,00 (oitenta e seis reais) Rol – Pollitex, Item 306 – Papel grau
cirúrgico tam: 50 mm x 100 metros – R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) Rol – Pollitex,
Item 313 – Pinça de Cherron descartável estéril 25 cm em poliestireno com 4 níveis de travamento
25 cm, com embalagem de papel grau cirúrgico e filme plástico com data de fabricação e validade
de esterilização. – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) Un – Cral, Item 339 – Seringa de
plástico descartável 5 ml sem agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica
integro e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida
do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com
a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte
assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção não se
separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a lei nº. 8078/90 art. 31. – R$ 0,15
(quinze centavos) Un – Medix, Item 342 – Seringa de plástico descartável 60 ml sem c/ rosca
confeccionada em polipropileno agulha,atoxico, apirogênica integro e adequado, o produto
acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto
deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando livre
de matéria es-tranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética,
livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em
todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separa a haste, apresentando espessura
adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de acordo c/ o
dispositivo da lei 8078/90 art. 31. – R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) Un – SR, Item 365
– Sonda de aspiração no. 6 (aspiração traqueal) embalagem com dados de identificação e
procedência, data de validade e reg. no M.S. – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Mark
Med, Item 366 – Sonda de aspiração nr 14 embalagem com dados de identificação e procedência,
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data de validade e registro no M.S. (Biosani). – R$ 0,61 (sessenta e um centavos) Un – Mark Med,
Item 371 – Sonda Folley no. 14 - 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural,
devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero
e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril
c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S.
– R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Un – Medix, Item 372 – Sonda Folley no. 16 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois
orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão
estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação
e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,49 (dois reais e
quarenta e nove centavos) Un – Medix, Item 373 – Sonda Folley no. 18 - 2 vias confeccionada
material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais,
cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão estampados em local visível e
permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de procedência,
validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos)
Un – Medix, Item 375 – Sonda Folley no. 20 - 2 vias confeccionada material siliconizado em
borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera
apresentar numero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem
individual estéril c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização.
Registro M.S. – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Un – Medix, Item 395 – Sonda
nasal p/ alimentação enteral no. 12 adulto. Acompanhada fio c/ guia de inserção com peso de aço
inox na ponta c/ lubrificante conector com duas vias (injetor lateral). Não estéril. Biomaterial de
borracha de poliuretano radiopaco, embalagem com dados de identificação e procedência e
registro M.S. – R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) Un – Solumed, Item 396 – Sonda nasal p/
alimentação enteral no.10 acompanhada fio c/ guia de inserção com peso de aço inox na ponta
c/ lubrificante conector com duas vias (injetor lateral). Não estéril. Biomaterial de borracha de
poliuretano radiopaco. embalagem com dados de identificação e procedência e registro M.S. –
R$ 8,18 (oito reais e dezoito centavos) Un – Solumed, Item 397 – Sonda p/ aspiração no. 12
embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,58
(cinquenta e oito centavos) Un – Mark Med, Item 402 – Sonda uretral n. 08 estéril. Confeccionada
em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e
tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) Un – Mark Med, Item
403 – Sonda uretral n. 12 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,55
(cinquenta e cinco centavos) Un – Mark Med, Item 421 – Tala moldável de EVA tamanho G 86,5 x
10 cm para imobilização provisoria no transporte de acidentes não requer água quente ou vapor
para sua aplicação aramada revestida de EVA podendo ser lavadas e reutilizadas. – R$ 10,70
(dez reais e setenta centavos) Un – SP, Item 422 – Tala moldável de EVA tamanho M 63 x 9 cm
para imobilização provisoria no transporte de acidentes não requer água quente ou vapor para
sua aplicação aramada revestida de EVA podendo ser lavadas e reutilizadas. – R$ 8,95 (oito
reais e noventa e cinco centavos) Un – SP, Item 443 – Tubo endotraqueal descartável C/B 32=8,0
transparente oral/nasal c/ balão nº 32 (8,0) em PVC estéril, com extremidades para conexão dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de
fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 3,90
(três reais e noventa centavos) Un – Medix, Item 444 – Tubo endotraqueal descartável C/B
34=8,5 transparente oral/nasal c/ balão nº 34 (8,5) em PVC estéril, com extremidades para
conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. –
R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) Un – Vital Gold, Item 446 – Tubo endotraqueal descartável
C/B 26=6,5 transparente oral/nasal c/ balão nº 26 (6,5) em PVC estéril, com extremidades para
conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. –
R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) Un – Goodcome; Lumar Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda.: Item 02 – Acido peracetico para desinfecção de alto nivel a 0,2%. Atoxico,
sem efeito residual para o enxague comum, não pode ser usado em artigo de alumínio anotizados,
biodegradável, pode ser manipulado com mascara facial descartável por nao ser toxico e não
necessita o uso de exaustor. Com registro no M.S. – R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
Gal – Ecoper, Item 05 – Água destilada 10ml estéril. para injeção. – R$ 0,40 (quarenta centavos)
Amp – Equiplex, Item 08 – Água oxigenada 10 volume c/ 1000 ml. Com embalagem plástica
reforçada, com tampa lacrada, dados de procedência, data de validade identificação e registro
no M.S – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Lt – Rioquímica, Item 09 – Agulha descartável
25 x 12 para aspiração estéril. siliconada. de ponta romba, provida de protetor plástico, canhão
na cor vermelha, embalado individualmente, esterilizada por oxido de etileno, com abertura em
pétala, devera constar externamente dados de identificação, tipo de esterilização, procedência,
data de validade, numero de lote. Registro no Min. da Saúde e CBPF emitido pela ANVISA. – R$
0,11 (onze centavos) Un – SR, Item 24 – Álcool etílico hidratado 70% embalagem comum, dados
de identificação e procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 5,75 (cinco reais e
setenta e cinco centavos) Frs – Parecis Sulmar (Frasco 1.000 ml), Item 28 – Algodão hidrofilo (pct 500 gr) em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea,
macia cor branca, isento de impurezas, ácidos, alcalis, alvejante optico, amido, boa absorção e
retenção de líquidos inodoro, enroldo com papel apropriado em toda a sua extensão, apresentado
em rolos, contendo 500gr e embaladas individualmente com descricao de sua procedência, data
de valid. e reg no M.S. – R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos) Rol – Nortextil, Item 30
– Almotolia plástica cor ambar 250ml – R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) Un – G G, Item
31 – Almotolia plástica cor ambar 500ml – R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) Un – G G, Item
33 – Almotolia plástica transparente cap. 250ml – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Un
– G G, Item 50 – Atadura de crepom medindo 30 cm de largura 1,80 m com pacote c/ 12 unidades.
Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas, acabadas e
elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento de defeitos,
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$
1,38 (um real e trinta e oito centavos) Rol – Anapolis, Item 80 – Canula de guedal no. 03
confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio central que
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garanta ventilação, borda de segurança resistente a desinfectação, embalados individualmente,
identificados c/ dados de referencia, marca modelo,validade, fabricante e registro no M.S. – R$
2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 81 – Canula de guedal
n: 04 confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio central
que garanta ventilação, borda de segurança resistente a desinfectação, embalados
individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca modelo,validade, fabricante e registro
no M.S. – R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 82 –
Canula de guedal n: 01 confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas,
orificio central que garanta ventilação, borda de segurança resistente a desinfectação, embalados
individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca modelo, validade, fabricante e
registro no M.S. – R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) Un – Descarpack / Matri, Item
83 – Canula de guedal n: 02 confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e curvatura
adequadas, orificio central que garanta ventilação, borda de segurança resistente a desinfectação,
embalados individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca modelo,validade,
fabricante e registro no M.S. – R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos) Un – Descarpack
/ Matri, Item 84 – Canula de guedal n: 05 confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e
curvatura adequadas, orificio central que garanta ventilação, borda de segurança resistente a
desinfectação, embalados individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca
modelo,validade, fabricante e registro no M.S. – R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavos)
Un – Descarpack / Matri, Item 88 – Canula de traqueostomia descartável 7.5 c/b confeccionada
em material atoxico, composta por canula externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca,
asas para fixação com impressão do numero em local visível, acabamento que não cause
traumatismo traqueal, mandril com pontas arredondadas e de fácil manuseio, embalagem estéril
com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade e
registro no MS. – R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) Un – Labor Import, Item 89 –
Canula de traqueostomia descartável 8.5 c/b confeccionada em material atoxico, composta por
canula externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão
do numero em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal, mandril com pontas
arredondadas e de fácil manuseio, embalagem estéril com dados de identificação e procedência,
data e tipo da esterilização e tempo de validade e registro no MS. – R$ 22,00 (vinte e dois reais)
Un – Labor Import, Item 92 – Canula de traqueostomia no. 8,0 c/b descartável confec. em material,
atoxico flexível transparente, composta por canula externa c/ balão, tampa de vedação, linha em
local visível acabamento que não cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e
de fácil manuseio, estéril com dados de identificação, embalagem procedência, data e tipo da
esterilização, tempo de validade e registro no M.S. – R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) Un – Labor Import, Item 109 – Cateter nasal PVC com prong de silicone tipo óculos
prong de silicone infantil. – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un – Mark Med, Item 122 –
Coletor incontinência urinaria c/ ext. Equipo (coletor) de incontinência urinaria com dados de
identificação, tempo de validade e reg. M.S. – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) Un –
Biobase, Item 135 – Desincrustante cirurg. de materiais pct. c/ 1 kg – R$ 25,50 (vinte e cinco reais
e cinquenta centavos) Pct – Cinord, Item 136 – Detergente enzimático 4 enzimas (01 litro) – R$
16,60 (dezesseis reais e sessenta centavos) Lt – Prolink, Item 141 – Dreno de Penrose n: 01 –
estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato tubular, uniforme em toda a sua extensão,
com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados de identificação e procedência. Validade
e registro no M.S. – R$ 1,33 (um real e trinta e três centavos) Un – Madeitex, Item 142 – Dreno de
Penrose n: 02 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato tubular, uniforme em
toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados de identificação e
procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 1,90 (um real e noventa centavos) Un – Madeitex,
Item 143 – Dreno de Penrose n: 03 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato
tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados
de identificação e procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 1,95 (um real e noventa e cinco
centavos) Un – Madeitex, Item 146 – Dreno de Tórax n: 14 (PVC) atoxico, flexível, translucido,
com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de RX. Com
conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com
filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem
individual e registro no MS. – R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) Un – Cirúrgica Brasil, Item
147 – Dreno de Tórax n: 18 (PVC) atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido
longitudinal para localização do tubo, através de RX. Com conector universal de fácil adaptação.
Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com
data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$
4,00 (quatro reais) Un – Cirúrgica Brasil, Item 148 – Dreno de Tórax n: 22 (PVC) atoxico, flexível,
translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de RX.
Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem
com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na
embalagem individual e registro no MS. – R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) Un –
Cirúrgica Brasil, Item 149 – Dreno de Tórax n: 28 (PVC) atoxico, flexível, translucido, com filete
radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de RX. Com conector universal
de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e
papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e
registro no MS. – R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) Un – Cirúrgica Brasil, Item 150 – Dreno
de Tórax n: 30 (PVC) atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal
para localização do tubo, através de RX. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado
em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de
esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 4,10
(quatro reais e dez centavos) Un – Cirúrgica Brasil, Item 151 – Dreno de Tórax n: 32 (PVC)
atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do
tubo, através de RX. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno.
Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização,
numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 4,89 (quatro reais e
oitenta e nove centavos) Un – Cirúrgica Brasil, Item 152 – Dreno de Torax n: 36 (PVC) atoxico,
flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através
de RX. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em
embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e
validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 4,89 (quatro reais e oitenta e nove
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centavos) Un – Cirúrgica Brasil, Item 160 – Equipo microgotas com injetor lateral sistema fechado.
Entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. Fabricado em PVC transparente e atoxico.
Possui tubo flexivel com comprimento aproximado de 1,2 m. Embalado em papel grau cirúrgico e
esterilizado por oxido de etileno, com dados de identificação. Validade. Procedência e registro no
M.S. – R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 162 – Equipo para
aferir pressão venosa venosa central. Com fita graduada com adesivo, embalado em papel grau
cirúrgico, esterelizado a oxido de etileno (equipo PVC com régua) – R$ 4,35 (quatro reais e trinta
e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 169 – Especulo vaginal descartável tam. G caixa c/ 100
unidades, produzido em poliestireno cristal, válvulas anatômicas articuladas de contornos lisos
e regulares sem protuberâncias e indeformável, encaixa deslizante, dispositivos de abertura
(parafuso borboleta) registro na Anvisa com certificado de qualidade. – R$ 1,37 (um real e trinta
e sete centavos) Un – Kolplast, Item 219 – Frasco para umidificador – R$ 13,60 (treze reais e
sessenta centavos) Frs – Protec, Item 225 – Gel para uso em ultrassom - galão de 05 litros gel
para ultra-sonografia, ECG, fabricado c/ matéria prima de alta qualidade não gorduroso, hidratante,
solúvel em água e de fácil remoção, PH neutro, embalagem com dados de identificação,
procedência. Prazo de validade de 1 ano no mínimo. A partir da data de entrega. – R$ 23,00 (vinte
e três reais) Gal – Multigel, Item 230 – Haste flexível e inquebrável, com ponta coberta algodão
macio, firme não solta fiapo e com germe, higiênico, embalagem com dados de identificação,
procedência e registro no M.S. – R$ 0,02 (dois centavos) Un – ERS, Item 241 – Kit colar cervical
p/ emergências medicas imobilização cervical diversas em acidentes, remoções e emergências
médicas. Tipo Miami j. Confeccionado em polietileno com proteção emborracha na borda inferior
e na parte superior.Devera possuir suporte mentoniano ate a região preauricular. Devera ter na
parte frontal 1 abertura suficiente para palpação do pulso carotídeo acesso a traqueia possuir
articulação em um dos lados, fechando por intermédio de velcro em cor padronizada e ser
confeccionado em material radio transparente. Deve conter no kit os tamanhos: pp-p-m-g. – R$
47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) Un – Resgate SP, Item 254 – Lanterna clinica
material de confecção: alumínio, tipo halogênio. – R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte centavos)
Un – A K da Silva, Item 255 – Lenço p/ banho de pacientes em ambiente hospitalar, descartável
lenço não estéril com textura que facilita a limpeza embalagem com dados de identificação e
procedência data de validade e registro M.S. – R$ 0,19 (dezenove centavos) Un – Active /
Bigfral, Item 295 – Oxímetro de dedo adulto portátil. Compacto destinado para verificação da
SP02 e frequência cardíaca modelo compacto e portátil visor com Led's.informa o nivel da bateria
no painel. O painel apresenta: SPO2,fc e barra de intensidade da BPM.desliga automático apos
retirar o dedo saturação de oxigênio. BPM-frequencia cardíaca em batimentos por minuto.
Especificações técnicas SPO2-0 a 100%. Faixa de BPM-30 a 240. Alimentação- 2 pilhas alcalinas
AAA. Consumo de energia – menor 30 MA. resolução-SPO2+/-1%-FC+/-1BPM. Acompanha:
duas pilhas alcalinas tipo AAA e tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço. – R$
50,00 (cinquenta reais) Un – H7 Import, Item 345 – Seringa descartável p/ lipoaspiração bico
cateter 60 ml. Confeccionada em material atoxico e com resistência mecânica, constituído de
corpo cilimdrico com capacidade graduada, siliconizado, parede com espessura uniforme, a
extr. distal deve apresentar borda cont. c/ abas de forma a partir cond. empunha de manuseio,
deve possuir anel de retenção que impeça o desprendimento do embolo cilindro, embolo haste de
plat. devendo apresentar na extrem. próxima 1 pistão de vedação (stopper) ajustado cilindro
impedindo vazamento e assegurando o ao funcionamento p/ aspiração 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/ traços longos (div.) curtos (subd.) aplicada a superfície
externa e do corpo, c/ alto grau precisão (isento de irregularidades entre os espaçamentos,
traços e números de inscrição claros. (SR) – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Un – SR,
Item 357 – Sonda aspiração traqueal no. 08 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação.
Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,86 (oitenta e seis centavos) Un – Biobase, Item
359 – Sonda aspiração no. 08 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação.
Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Un – Biobase, Item
360 – Sonda aspiração no. 10 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação.
Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) Un – Iar Indústria, Item
361 – Sonda aspiração no. 12 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação.
Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) Un – Iar Indústria,
Item 370 – Sonda Folley no. 12 - 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural,
devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero
e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril
c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S.
– R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 377 – Sonda
Folley no. 22 - 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser
arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade
do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de
identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,55
(dois reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 379 – Sonda Folley no.
24 - 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/
dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão
estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação
e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,50 (dois reais e
cinquenta e cinco centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 380 – Sonda Folley no. 24 - 3 vias
confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios
contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão estampados em
local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de
procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) Un – Medix, Item 383 – Sonda gástrica no. 06 descartável, confeccionada em polivinil,
atoxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos
uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento,
embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de
esterilização, registro no M.S. – R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) Un – Biobase, Item 384 –
Sonda gástrica no. 08 descartável, confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado,
transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no
máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de
identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 0,67
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(sessenta e sete centavos) Un – Biobase, Item 385 – Sonda gástrica no. 10 descartável,
confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na
extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo
126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) Un –
Medsonda, Item 386 – Sonda gástrica no. 12 descartável, confeccionada em polivinil, atoxico
flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos
uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento,
embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de
esterilização, registro no M.S. – R$ 0,86 (oitenta e seis centavos) Un – Medsonda, Item 387 –
Sonda gástrica no. 14 descartável, confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado,
transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no
máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de
identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 0,87
(oitenta e sete centavos) Un – Medsonda, Item 388 – Sonda gástrica no. 16 descartável,
confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na
extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo
126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 1,00 (um real) Un – Medsonda, Item 389 –
Sonda gástrica no. 18 descartável, confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado,
transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no
máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de
identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 0,83
(oitenta e três centavos) Un – Biobase, Item 390 – Sonda gástrica no. 20 descartável,
confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na
extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo
126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) Un –
Medsonda, Item 394 – Sonda nasal p/ alimentação enteral no. 08 – R$ 8,25 (oito reais e vinte e
cinco centavos) Un – Solumed, Item 398 – Sonda p/ aspiração no. 14 c/ válvula, embalagem com
dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,77 (setenta e sete
centavos) Un – Iar Indústria, Item 399 – Sonda uretral n. 10 estéril. Confeccionada em polivinil
atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de
validade, registro no M.S. – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) Un – Biobase, Item 400 – Sonda
uretral n. 04 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor
com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e
procedência data de esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,52 (cinquenta e
dois centavos) Un – Medsonda, Item 401 – Sonda uretral n. 06 estéril. Confeccionada em polivinil
atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de
validade, registro no M.S. – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) Un – Medsonda, Item 404 – Sonda
uretral n. 14 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor
com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e
procedência data de esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,54 (cinquenta e
quatro centavos) Un – Medsonda, Item 418 – Tala metálica p/ imobilização flexível - Média
medindo: - bolsa 16 x 180 mm com espuma interna e bordas arredondadas. – R$ 0,61 (sessenta
e um centavos) Un – MSO, Item 419 – Tala metálica p/ imobilização flexível - Pequena medindo: bolsa 12 x 180 mm com espuma interna e bordas arredondadas. – R$ 0,45 (quarenta e cinco
centavos) Un – MSO, Item 426 – Termômetro clinico digital – R$ 8,29 (oito reais e vinte e nove
centavos) Un – DP Duration, Item 428 – Termômetro digital de testa sem contato infra verm.
Termômetro clinico infravermelho sem contato TCI1000 Incoterm 29880.00.01 e um instrumento
projetado para medir a temperatura do corpo humano e de objetos em geral trata-se de um
termômetro e sem contato, com design compacto, instrumento tem a capacidade de realizar em
1s segundo além de contar com um visor com iluminação e capacidade de memorizar as 10
ultimas medições para realizar a medição basta posicioná-lo a cerca de 4-6cm da pessoa objeto
em questão. Sua precisão faz desse um instrumento de grande confiabilidade para facilitar ainda
mais ele também possui um indicador de pilha com carga baixa e um indicador de nível de
conforto para a temperatura do corpo humano. Voce ainda tem a opção de adquirir com certificado
de calibração rastreado RBC/INMETRO. – R$ 60,00 (sessenta reais) Un – Ganesh, Item 430 –
Tintura de Benjoim 20% almotolia 100 ml com dados de procedência, data de validade e identificação
e registro no M.S. – R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) Un – Vic Pharma, Item 435 – Tubo
endotraqueal descartável C/B 16=4,0 transparente (infantil), siliconisado, confeccionado em
PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a
parede obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação,
procedência e embalagem data de validade e registro no M.S. (Riopasa) – R$ 4,70 (quatro reais
e setenta centavos) Un – Olimed, Item 436 – Tubo endotraqueal descartável C/B 18=4,5 transparente
(infantil), siliconisado, confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos padrões usuais de fabricação,
embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem data de validade e registro no
M.S. (Riopasa) – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) Un – João Med, Item 439 – Tubo
endotraqueal descartável C/B 24=6,0 transparente (infantil), siliconisado, confeccionado em
PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a
parede obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação,
procedência e embalagem data de validade e registro no M.S. (Riopasa) – R$ 4,60 (quatro reais
e sessenta centavos) Un – Olimed, Item 440 – Tubo endotraqueal descartável C/B 28=7,0
transparente (infantil), siliconisado, confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos padrões usuais de
fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem data de validade e
registro no M.S. (Riopasa) – R$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos) Un – Olimed, Item
441 – Tubo endotraqueal descartável C/B 3,0 – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) Un
– Olimed, Item 442 – Tubo endotraqueal descartável C/B 30=7,5 transparente oral/nasal c/ balão
nº 30 (7,5) em PVC estéril, com extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e
mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/
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dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta
centavos) Un – Olimed, Item 445 – Tubo endotraqueal descartável C/B 36=9,0 transparente oral/
nasal c/ balão nº 36 (9,0) em PVC estéril, com extremidades para conexão dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de fabricação,
embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,60 (quatro reais
e sessenta centavos) Un – Labor Import, Item 447 – Tubo endotraqueal descartável S/B 10=2,5
transparente (infantil) siliconisado nº 10=2,5, confeccionado em PVC, c/ extremidades para
conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos
padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem,
data de validade e reg. no M.S. – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Un – Labor Import, Item 450
– Tubo endotraqueal descartável S/B 16=4,0 transparente (infantil) siliconisado nº 16=4,0,
confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras
faciais, devendo a parede obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de
identificação, procedência e embalagem, data de validade e reg. no M.S. – R$ 3,48 (três reais e
quarenta e oito centavos) Un – João Med, Item 451 – Tubo endotraqueal descartável S/B 2,0
transparente (infantil) siliconisado nº 2,0, confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem, data de
validade e reg. no M.S. – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Lamedid, Item 452 – Tubo
hospitalar de silicone, transparente, não estéril, nº 204. com 15 mts, 6 x 12mm embalagem com
dados de identificação e procedência com registro M.S. – R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) M
– Kinner, Item 453 – Vaselina liquida oleaginoso límpido incolor não fluorescente inodoro quando
frio, com dados de identificação, procedência validade reg. M.S. almotolia pronta para uso 100
ml. – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Un – Farmax; Vale Comercial EIRELI: Item 86 –
Canula de traqueostomia descart. N: 06 C/B 27FR – R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta
centavos) Un – CPL, Item 90 – Canula de traqueostomia metal 4.0 confeccionada em material
atoxico, composta por canula externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca, asas para
fixação com impressão do numero em local visível, acabamento que não cause traumatismo
traqueal, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem estéril com dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade e reg. MS. – R$
77,90 (setenta e sete reais e noventa centavos) Un – CPL, Item 93 – Capa protetora para colchão
caixa de ovo solteiro. – R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) Un – Zedamed, Item 94 – Carvão
ativado vegetal em pó com alto grau de pureza frasco de 1 kg – R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
Frs – Synth, Item 108 – Cateter mono Lumem 14 g cateter acesso venoso central mono lumem
confeccionado em poliuretano, termossensível e radiopaco 14ga x 20 cm, guia metálica o 32x45cm
composta em j. sistema de sutura opcional agulha introdutora 18ga x 6,35cm, seringa de 5 cc,
dilatador de vaso, embalagem estéril c/ dados de identificação calibre nº 14 , validade e reg. no
M.S. – R$ 94,00 (noventa e quatro reais) Un – Biomedical, Item 111 – Cateter umbilical em
poliuretano mono lumem tam ch6 com linha radiopaca continua graduação centimetrada para
controle de profundidade descartável apirogênico extremidade distal atraumatica comprimento
aproximado de 40 cm adaptador em PVC com encaixe para seringas tipo luer lock embalagem
protetora individual e polietileno estéril latex free não contem dehp – R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais) Un – BCI, Item 112 – Cateter umbilical em poliuretano mono lumem tm ch4 com linha
radiopaca continua graduação centimetrada para controle de profundidade descartável
apirogênico extremidade distal atraumatica comprimento aproximado de 40 cm adaptador em
PVC com encaixe para seringas tipo luer lock embalagem protetora individual em polietileno estéril
latex free não contem dehp – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) Un – BCI, Item 125 – Conjunto de
aspiração secreção de via aérea 1000ml – R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco
centavos) Un – CPL, Item 144 – Dreno de Penrose n: 04 – estéril confeccionado em latex natural,
flexível. Formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis.
Embalagem com dados de identificação e procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 4,35
(quatro reais e trinta e cinco centavos) Un – Waltex, Item 145 – Dreno de Tórax n: 34 (PVC)
atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do
tubo, através de RX. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno.
Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização,
numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 5,00 (cinco reais) Un
– CPL, Item 153 – Dreno de Torax n: 38 (PVC) atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco,
no sentido longitudinal para localização do tubo, através de RX. Com conector universal de fácil
adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel
cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e registro
no MS. – R$ 5,00 (cinco reais) Un – CPL, Item 178 – Fio cirúrgico absorvivel Catgut simples 1.0,
fio 70 cm com agulha 3/8 circulo cilíndrico, 31 mm (gastro). Acondicionado em envelope secundário,
estéril, em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto.
Embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 182 – Fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de
poliamida, 2.0 (nylon) com 45 cm, agulha 31 mm, com curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto
(cuticular). – R$ 75,00 (setenta e cinco reais) Cx – Bioline, Item 184 – Fio cirúrgico nylon 6.0 45
cm, c/ agulha 3/8 – 19 mm inabsorvivel monofilamentar de poliamida 6.0 c/ 45 cm, com agulha 19
mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. cor preto. (Cuticular) Acondicionado em envelope
secundario, esteril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
do produto. Devera constar o registro no M.S. – R$ 76,00 (setenta e seis reais) Cx – Bioline, Item
189 – Fio nylon 2.0 1/2 45 cm com agulha cuticular 19 mm – R$ 80,00 (oitenta reais) Cx – Bioline,
Item 190 – Fio nylon 3.0 45 cm c/ agulha 3/8 24 mm fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de
poliamida 4.0 com 45 cm, com agulha 24 mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto.
(Cuticular) Acondicionado em envelope secundário, estéril. Em embalagem individual que facilite
a identificação imediata e a manipulação do produto. Devera constar o registro no M.S. – R$
75,00 (setenta e cinco reais) Cx – Bioline, Item 192 – Fio nylon 5.0 45cm c/ agulha 3/8 – 19 mm fio
cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 5.0 c/ 45 cm, com agulha 19 mm, curvatura de
3/8 circulo triangular. Cor preto. (Cuticular) Acondicionado em envelope secundario, esteril em
embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. Devera
constar o registro no M.S. – R$ 74,00 (setenta e quatro reais) Cx – Bioline, Item 197 – Fita
Micropore bege 100 mm x 10 m – R$ 12,00 (doze reais) Un – Missner, Item 207 – Fita teste para
autoclave 19 mm x 30 m fita na cor creme c/ listras para fechamento e identificação em pacotes
de tecido a serem esterilizados em autoclave a vapor, após exposição ao ciclo, as letras alteram
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a cor, embalagem c/ dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 4,23
(quatro reais e vinte e três centavos) Un – Ciex, Item 213 – Frasco de drenagem 2000 ml, estéril
com embalagem integra e fechada. Descartável – R$ 31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos)
Un – CPL, Item 214 – Frasco de drenagem torácica 1000 ml, estéril, com embalagem integra e
fechada. Descartável – R$ 27,69 (vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) Un – CPL, Item
215 – Frasco de drenagem torácica 500ml estéril. Com embalagem integra e fechada. Descartável.
– R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) Un – CPL, Item 226 – Glicose 25% - ampola 10
ml – R$ 0,60 (sessenta centavos) Amp – Isofarma, Item 228 – Glicose 50% 20 ml – R$ 1,14 (um
real e quatorze centavos) Amp – Isofarma, Item 253 – Lanceta p/ lancetador 30 g espessura ultra
fina com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, esterilizadas por radiação
gama. Espessura 30 g. Cx. c/100 unidades. – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) Cx –
Accumed, Item 256 – Lençol descartável 50 cm x 50 m hospitalar de papel 100% celulose virgem
branco luxo de fibras longas medida: 50 cm x 50 m. (Pocos Pel) – R$ 6,59 (seis reais e cinquenta
e nove centavos) Rol – Fortclean, Item 257 – Lençol descartável 70 cm x 50 m, hospitalar de
papel 100% celulose virgem branco luxo de fibras longas medida: 70 cm x 50 m. – R$ 8,50 (oito
reais e cinquenta centavos) Rol – Fortclean, Item 259 – Luva de vinil (tam: P) transparente.
Lubrificada em po' bio absorvível, produto não estéril. Fabricada em PVC, aprovado pelo M.S.
Caixa com 100 unidades. – R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) Cx – Descarpack, Item
273 – Macacão de segurança em TNT/polipropileno tam: GG confeccionado com não tecido
polipropileno com uma camada de filme polietileno de alta densidade CA confeccionado com
costuras reforçadas com abertura frontal e zipers com e sem pala protetora com elásticos no
capuz, mangas e tornozelos. Nível de segurança classificação tipo 6. – R$ 16,40 (dezesseis
reais e quarenta centavos) Un – KDU, Item 274 – Macacão de segurança em TNT/polipropileno
tam: XXG confeccionado com não tecido polipropileno com uma camada de filme polietileno de
alta densidade CA confeccionado com costuras reforçadas com abertura frontal e zipers com e
sem pala protetora com elásticos no capuz, mangas e tornozelos. Nível de segurança
classificação tipo 6. – R$ 16,40 (dezesseis reais e quarenta centavos) Un – KDU, Item 300 –
Papel grau cirúrgico - tamanho 150 mm x 300 mm - resistente a esterilização e ao manuseio,
atoxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente, descartável, embalagem com 200 de
identificação e procedência e validade registro no MS. Com fita protetora autocolante. – R$ 0,36
(trinta e seis centavos) Un – Hospflex, Item 308 – Pera p/ aparelho de ECG – R$ 2,89 (dois reais
e oitenta e nove centavos) Un – Mikatos, Item 311 – Pinça anatômica dente de rato 16 cm marca:
Erwin Guth modelo: 600.198 procedência: nacional registro: 10303320069 – R$ 20,99 (vinte
reais e noventa e nove centavos) Un – ABC, Item 321 – Povidine Tópico - frs 1000 ml solução
aquosa de povidine a 1% com embalagem opaca, dados e procedência. Data de validade
identificação e registro no M.S. Frasco 1000 ml – R$ 26,14 (vinte e seis reais e quatorze
centavos) Lt – Vic Pharma, Item 322 – Pulseira plástica identificadora – adulto para identificação
de paciente adulto com logomarca, impermeável, hipoalergênica, com fecho indestrutível, com
área de inscrição que permite o uso de caneta esferográfica de forma indelével medindo 2,5 x
6,2 cm de comprimento e comprimento total de 25 cm. – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un
– Wiltex, Item 329 – Respirador dobrável PFF-2 contra partículas de origem biológica para uso
hospitalar, ter registro no M.S. - ANVISA KSN – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) Un
– Descarpack, Item 343 – Seringa descartável, 1 ml (sem agulha) seringa de plástico descartável
01 ml sem agulha, c/ rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado,
o produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nitida do fluido aspirado,
o produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização,
estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em
borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando
deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separa a
haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem
devera estar de acordo c/ o dispositivo da lei 8078/90 art. 31. – R$ 0,39 (trinta e nove centavos)
Un – SR, Item 353 – Solução de lugol Shiller frs. 1000 Ml – R$ 73,00 (setenta e três reais) Lt –
Antares, Item 356 – Sonda aspiração no. 4 – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – CPL, Item 363 –
Sonda aspiração no. 18 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação. Procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) Un – Good Come, Item 364 –
Sonda aspiração no. 20 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação. Procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) Un – Biobase, Item 369 – Sonda
Folley no. 10 - 2 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser
arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade
do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de
identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,76
(três reais e setenta e seis centavos) Un – Advantive, Item 374 – Sonda Folley no. 18 - 3 vias
confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios
contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão estampados em
local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de
procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,19 (três reais e dezenove
centavos) Un – Solidor, Item 381 – Sonda Folley no. 08 - 2 vias confeccionada material siliconizado
em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda
devera apresentar numero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente,
embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de
esterilização. Registro M.S. – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) Un – Solidor, Item 382 –
Sonda gástrica no. 04 descartável, confeccionada em polivinil, atoxico flexível, siliconizado,
transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no
máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem vidual com dados de
identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 0,70
(setenta centavos) Un – CPL, Item 405 – Sonda uretral n. 18 estéril. Confeccionada em polivinil
atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de
validade, registro no M.S. – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un – Biobase, Item 407 – Sonda
uretral n. 22 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor
com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e
procedência data de esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,84 (oitenta e
quatro centavos) Un – Biobase, Item 424 – Tampa Luer macho/fêmea p/vedação de acesso em
extensores, indicada para vedar a via de acesso (entrada/saida) de extensões de equipos,
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seringas e cateteres que deixaram de receber infusão de soro, água ou drogas, com isso
protege contra infecção. Esterilizado por oxido de etileno; evita infecção; produto plástico fabricado
com polímero ABS em formato de tampa com conicidade Luer universal. – R$ 0,20 (vinte centavos)
Un – Descarpack, Item 425 – Termohigrometro digital de uso interno/externo para leitura de
temperatura interna e externa e umidade relativa, com memoria de máxima e mínima, resolução
0,1ºc e 1% de Vr e precisão mínima de +ou- 1ºc e +ou- 5% Vr – R$ 73,90 (setenta e três reais
e noventa centavos) Un – J Prolab, Item 427 – Termômetro de cabo extensor p/ vacina para
controle interno de caixa de vacinas. Com cabo flexível, protegido com suporte plástico, enchimento
a liquido vermelho, - cabo de 70cm com bulbo na extremidade. - Especificações técnicas escala:
-25+30: 1ºC. Divisão: 1ºC. Comprimento: 140 +/- 6 x 40 +/-1. Enchimento: liquido. Limite de erro +/
- 2. – R$ 61,00 (sessenta e um reais) Un – J Prolab, Item 429 – Termômetro timpânico destinado
a medição de temperatura. Capacidade de memorizar pelo menos as duas ultimas medições,
alimentação por baterias ou pilhas. O equipamento devera dispensar o uso de capas descartáveis,
mas garantir a assepsia e segurança ao paciente. – R$ 130,00 (cento e trinta reais) Un – G Tech,
Item 433 – Tubo de latex natural no. 200 (Garrote) – R$ 1,41 (um real e quarenta e um centavos)
M – Lemgruber, Item 448 – Tubo endotraqueal descartável S/B 12=3,0 transparente (infantil)
siliconisado nº 12=3,0, confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos padrões usuais de fabricação,
embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem, data de validade e reg. no M.S.
– R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Un – Solidor, Item 449 – Tubo endotraqueal descartável
S/B 14=3,5 transparente (infantil) siliconisado nº 14=3,5, confeccionado em PVC, c/ extremidades
para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos
padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem,
data de validade e reg. no M.S. – R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Un – Vitalmed; Farma 2
Produtos para Saúde Ltda.: Item 06 – Água destilada 250ml estéril. para injeção. – R$ 3,20 (três
reais e vinte centavos) Frs – JP, Item 07 – Água destilada 500ml estéril. para injeção. – R$ 5,65
(cinco reais e sessenta e cinco centavos) Frs – JP, Item 102 – Cateter intravenoso g 18 x 1 ¼ com
dispositivo de segurança, radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a torção,
transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo
com filtro tamanho g18 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32 mm) com sistema de proteção da agulha apos
punção, com conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem individual, em material que
promova barreira microbiana e abertura asséptica e o produto devera obedecer a legislação
atual vigente. – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Un – Descarpack, Item 103 – Cateter
intravenoso g 20 x 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, esteril em poliuretano, resistente,
flexível a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara
de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g 20 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32 mm) com sistema de
proteção da agulha apos 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. – R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos) Un – Descarpack,
Item 104 – Cateter intravenoso g 22 x 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, esteril em
poliuretano, resistente, flexivel a torcao, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel
trifacetado, com câmara de refluxo sanguineo com filtro tamanho g 22 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32
mm) com sistema de proteção da agulha apos 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. – R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos)
Un – Descarpack, Item 105 – Cateter intravenoso no. 16 g – ise radiopaco, esteril em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g 16 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32 mm) com
sistema de proteção da agulha apos 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. – R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos)
Un – Descarpack, Item 106 – Cateter intravenoso no. 24 g radiopaco, esteril em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g 24 x 1 ¼ polegadas (1.1 x 32 mm) com
sistema de proteção da agulha apos punção, com conector rígido, tipo luer lock embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente. – R$ 1,99 (um real e noventa e nove
centavos) Un – Descarpack, Item 218 – Frasco p/ dieta plástico capac. 300 ml. – R$ 0,76 (setenta
e seis centavos) Un – Biomedica, Item 264 – Luva descartável cirúrgica n. 8,5 luva cirúrgica
estéril confeccionada em composto especial de latex natura, oque lhe da as características de
alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado,
reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio
absorvivel, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo papel
grau cirúrgico selada a quente nos em quatro lados, com abas superior que permite abertura
asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com
data de validade e certificado de aprovação. (C.A) – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) Par
– Lemgruber, Item 331 – Ringer com lactato 500 ml - bolsa – sistema fechado – R$ 6,47 (seis reais
e quarenta e sete centavos) Un – JP, Item 332 – Ringer simples 500 ml – bolsa - sistema fechado
– R$ 6,47 (seis reais e quarenta e sete centavos) Un – JP, Item 355 – Solução glicerinada 12%
500 ml sistema fechado. – R$ 12,02 (doze reais e dois centavos) Frs – JP, Item 409 – Soro
fisiológico cloreto de sódio 0,9% - bolsa 1000 ml – R$ 11,15 (onze reais e quinze centavos) Un
– JP, Item 411 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% - bolsa 250 ml – R$ 5,58 (cinco reais e
cinquenta e oito centavos) Un – JP, Item 412 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% - bolsa 500
ml – R$ 6,84 (seis reais e oitenta e quatro centavos) Un – JP, Item 413 – Soro glicofisiológico – 250
ml - bolsa – R$ 5,66 (cinco reais e sessenta e seis centavos) Frs – JP, Item 414 – Soro
glicofisiológico – 500 ml – bolsa – R$ 6,26 (seis reais e vinte e seis centavos) Frs – JP, Item 415
– Soro glicosado 5% - 250 ml – bolsa – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Frs – JP, Item 416
– Soro glicosado 5% - 500 ml – bolsa – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Frs – JP; Cirurgica
União Ltda.: Item 01 – Abaixador de língua em madeira (pct c/ 100 un) - (espatula de madeira),
descartável, formato convencional liso, espessura e largura uniforme em toda sua extensão,
procedência nacional. dispensado de reg. no MS – R$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos)
Pct – Stilo, Item 03 – Adaptador para uso soro s. fechado transfix-adaptador p/ soro (bolsa). – R$
0,84 (oitenta e quatro centavos) Un – Medsonda, Item 29 – Algodão hidrofilo em bola para
absorção, isento de impurezas. Apresentação: em pacote contendo 95 g em embalagem individual,
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apresentando identificação procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 3,39 (três reais
e trinta e nove centavos) Pct – Medi House, Item 46 – Atadura de algodão 10cm x 18mt ortopédico,
confeccionada em fibras de algodão cru, cor natural. Contendo em uma das faces uma camada
de goma solúvel. Apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel
apropriado com embalagem contendo dados de identificação. Procedência, data de validade e
Reg.no M.S. – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Rol – Ortobom, Item 47 – Atadura de algodão
15cm x 18mt ortopédico. Confeccionada em fibras de algodão cru, cor natural. contendo em uma
das faces, uma camada de goma solúvel. Apresentando relativa impermeabilidade, enrolada
uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificação procedência,
data de validade e reg. no M.S – R$ 0,81 (oitenta e um centavos) Rol – Ortobom, Item 48 – Atadura
de algodão 20cm x 18mt ortopédico. Confeccionada em fibras de algodão cru, cor natural.
Contendo em uma das faces uma camada de goma solúvel, apresentando relativa
impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados
de identificação. procedência, datra de validade, reg. no M.S. – R$ 1,02 (um real e dois centavos)
Rol – Ortobom, Item 59 – Bandeja inox 22 x 12 x 1cm (Richter) – R$ 39,55 (trinta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos) Un – Fortnox (22x12x1,5), Item 60 – Bateria 9v não recarregável –
R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos) Un – Energizer, Item 68 – Bobina para ECG ar1200 com sensor, medida 120 mm x 20 m. – R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos)
Pç – Tecnoprintt, Item 71 – Cabo de bisturi n: 03 (13 cm) (laminas n: 10 – 17) em aço inoxidável.
Com registro no MS. – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Un – Golgran, Item 72 – Cabo
de bisturi n: 04 (13,5 cm) (lamina n: 18 – 36) em aço inoxidável. Com registro no MS. – R$ 9,50
(nove reais e cinquenta centavos) Un – Golgran, Item 73 – Cadarço estéril 10 metros 100%
algodão com 10 mts de comprimento, usado para a fixação dos tubos endotraqueais. – R$ 4,00
(quatro reais) Un – Soni, Item 85 – Canula de guedell (adulto) no. 06 peças confeccionada em
material atoxico, composta por canula externa com balão, tampa de vedação, linha-radiopaca,
asas para fixação com impressão do nº. em local visível, acabamento que não cause traumatismo
traqueal, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem estéril com dados de
identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade e registro no MS.
(CPL) – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Descarpack, Item 113 – Clamp umbilical
estéril com 100 unidades – R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) Un – Vital Gold,
Item 118 – Coletor de urina – adulto não estéril. Frs – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) Un – Cral
(50 ml), Item 119 – Coletor de urina - infantil- universal - não estéril, infantiluniversal. Provido de
uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior. – R$ 0,43 (quarenta e três
centavos) Un – Medsonda, Item 120 – Coletor de urina sist. aberto – bolsa coletora com capacidade
de 1200 ml. C/ válvula anti-refluxo, pinça corta fluxo, membrana auto cicatrizante para coleta de
amostra, válvula de drenagem ampla e ergonômica, adaptador para sonda escalonado. Embalagem
c/ dados de identificação, procedência,validade e reg. M.S. – R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) Un – Medsonda, Item 126 – Conjunto nebulizador adulto com mascaras transparentes
(contendo 01 mascara, 01 mangueira e 01 copo dosador) adulto, para oxigênio. Embalados
individualmente, identificados com dados de referencia. Marca. Modelo. Fabricante. Validade e
registro no M.S. (Daru) – R$ 7,55 (sete reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Protec, Item 127
– Conjunto nebulizador infantil com mascaras transparentes (contendo 01 mascara, 01 mangueira
e 01 copo dosador) infantil, para oxigênio. Embalados individualmente, identificados com dados
de referencia. Marca. Modelo. Fabricante. Validade e registro no M.S. – R$ 7,55 (sete reais e
cinquenta e cinco centavos) Un – Protec, Item 128 – Cuba rim de inox, 26 x 12 cm com capac. 750
ml marca/ modelo:Fani-ita/l310.001 registro no M.S.: 10303320070 – R$ 54,90 (cinquenta e
quatro reais e noventa centavos) Un – Golgran, Item 129 – Cuba rim redonda de inox, 8 x 4 cm
capac. 200 ml – R$ 22,39 (vinte e dois reais e trinta e nove centavos) Un – Fortinox, Item 167 –
Especulo vaginal descartável tam. M caixa c/ 100 unidades, produzido em poliestireno cristal,
válvulas anatômicas articuladas de contornos lisos e regulares sem protuberâncias e indeformável,
encaixa deslizante, dispositivos de abertura (parafuso borboleta) registro na Anvisa com certificado
de qualidade. – R$ 1,10 (um real e dez centavos) Un – Kolplast, Item 168 – Especulo vaginal
descartável tam. P caixa c/ 100 unidades, produzido em poliestireno cristal, válvulas anatômicas
articuladas de contornos lisos e regulares sem protuberâncias e indeformável, encaixa deslizante,
dispositivos de abertura (parafuso borboleta) registro na Anvisa com certificado de qualidade. –
R$ 1,04 (um real e quatro centavos) Un – Kolplast, Item 177 – Fio Catgut s g313 2,0 75cm c/a3/
8 absorvível catgut simples 2.0 fio com 70cm agulha 3/8 circulo cilíndrico 31 mm gastro
acondicionado em envelope secundário estéril em embalagem individual que facilite a identificação
imediata e a manipulação do produto embalagem com dados de identificação procedência validade
e registro no MS. – R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) Cx – Point Suturi (com 24), Item 179 –
Fio cirúrgico absorvível Catgut simples 4.0 70 cm com agulha 1/2 circulo cilíndrica com 22 mm
(gastro). Adicionado em envelope secundário esteril em embalagem individual que facilite a
identificação imediata e a manipulação do produto embalagem com dados de identificação e
procedência de validade e registro no M.S. – R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) Cx – Point
Suturi (com 24), Item 180 – Fio cirúrgico absorvível Catgut simples 5.0 70 cm com agulha 1/2
circulo cilíndrica com 22 mm (gastro). Adicionado em envelope secundário esteril em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto embalagem com dados
de identificação e procedência de validade e registro no M.S. – R$ 135,00 (cento e trinta e cinco
reais) Cx – Point Suturi (com 24), Item 181 – Fio cirúrgico agulhado Catgut 3.0 (cx. c/ 24 unid) –
R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) Cx – Point Suturi (com 24), Item 183 – Fio cirúrgico
inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0 nylon com 45 cm agulha 30 mm com curvatura de 3/
8 circulo triangular cor preto cuticular acondicionado em envelope secundário esteril em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto devera constar o
registro no M.S. – R$ 74,99 (setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) Cx – Point Suturi
(com 24), Item 188 – Fio de sutura agulhado reabsorvivel 4-0 fio reabsorvivel 4-0, agulhado,
absorvível, trançado, incolor. Envelope contendo fio agulhado liquido esterelizante, composto de
ecopolimero obtido a partir da glicolida e lactida, revestido por poligalactina. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
certificado de registro do produto no M.S. – R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) Cx –
Point Suturi (com 24), Item 191 – Fio nylon 4.0 45cm c/ agulha 3/8 – 19 mm fio cirúrgico inabsorvivel
monofilamentar de poliamida 4.0 com 45 cm, com agulha 19 mm, curvatura de 3/8 circulo triangular.
Cor preto. Acondicionado em envelope secundário, esteril. Em embalagem individual que facilite
a identificação imediata e a manipulação do produto. Devera constar o registro no M.S. – R$
75,00 (setenta e cinco reais) Cx – Point Suturi (com 24), Item 193 – Fio p/ sutura de seda c/ agulha
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3.0 cx. c/ 24 envelopes - SHALON – R$ 87,00 (oitenta e sete reais) Cx – Point Suturi (com 24),
Item 194 – Fita adesiva hospitalar 19 mm x 30 m (crepe), confeccionada c/ dorso de papel
crepado e massa adesiva a base de borracha natural e sina, cor bege, c/ boa adesão, papel p/
embalado individualmente, reescrita constando externamente dados de identificação, procedência
data de validade e registro M.S. – R$ 5,00 (cinco reais) Rol – Hospflex (19x50), Item 224 – Gel
para ECG frs. c/ 500 ml. gel para ultra-sonografia, ECG, fabricado c/ matéria prima de alta
qualidade nao gorduroso, hidratante, solúvel em água e de fácil remoção, PH neutro, embalagem
com dados de identificação e procedência. A partir da data de entrega. – R$ 6,30 (seis reais e
trinta centavos) Pot – Multigel, Item 233 – Indicador biológico 1262 para esterilização para monitorar
ciclos de esterilização a vapor. Composição: papel impresso com tinta composta de substancia
química que muda de cor apos o processo de esterilização a vapor, contento instruções de uso
advertências, precauções, armazenamento. especificações e características do produto.
Resultado final pode ser obtido apos 48 horas de incubação ou antecipadamente caso ocorra a
mudança de cor. Isento de consignação de incubadora. Caixa com 100 ampolas. – R$ 364,00
(trezentos e sessenta e quatro reais) Cx – Maxximed, Item 243 – Lamina fosca lapidada
apresentação: caixa c/ 50 unidades – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Un – Exacta, Item 244 –
Lamina para bisturi n. 10 descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/ tecnica, asseptica,
acondicionada em caixas de acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 unid. por
caixa, embaladas c/ dados de identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,29
(vinte e nove centavos) Un – Uniqmed, Item 245 – Lamina para bisturi n. 23 descartável, estéril,
confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser
embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando
a abertura e transferência do conteúdo, c/ tecnica, asseptica, acondicionada em caixas de
acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 unid. por caixa, embaladas c/ dados de
identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un –
Uniqmed, Item 246 – Lamina para bisturi n. 11 descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável
de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente
afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas individualmente de
forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do
conteúdo, c/ tecnica, asseptica, acondicionada em caixas de acordo c/ o dispositivo da lei nº
8078/90 contendo 100 unid. por caixa, embaladas c/ dados de identificação e procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un – Uniqmed, Item 247 – Lamina
para bisturi n. 15 descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta
de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao
cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/ tecnica, asseptica,
acondicionada em caixas de acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 unid. por
caixa, embaladas c/ dados de identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,29
(vinte e nove centavos) Un – Uniqmed, Item 248 – Lamina para bisturi n. 22 descartável, estéril,
confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser
embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando
a abertura e transferência do conteúdo, c/ tecnica, asseptica, acondicionada em caixas de
acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 unid. por caixa, embaladas c/ dados de
identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un –
Uniqmed, Item 252 – Lanceta automática de segurança 21 g com acionamento por contato em
disparo único impedindo o contato do profissional de saúde apos a coleta espessura ultra fina
para punção indolor penetra São consistente atendendo a NR32 em questões de dispositivo de
segurança não permitindo reutilização, corpo em plástico e agulha retrátil em aço inoxidável com
diâmetro 21 g estéril com registro MS. – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Un – Medlevensohn, Item
296 – Papel crepado branco 50 x 50 cm cx c/ 500 unid. – R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco
reais) Cx – Hospflex, Item 297 – Papel crepado verde 30 x 30 cx com 500 unid – R$ 59,29
(cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) Cx – Hospflex Branco, Item 298 – Papel
crepado verde 60 x 60 cm cx. c/ 500 unid. – R$ 244,99 (duzentos e quarenta e quatro reais e
noventa e nove centavos) Un – Hospflex Branco, Item 299 – Papel grau cirúrgico - tamanho 150
mm x 250 mm - resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca opaca e a
outra transparente, descartável, embalagem com 200 de identificação e procedência e validade
registro no MS. com fita protetora autocolante. – R$ 0,27 (vinte e sete centavos) Un – Hospflex,
Item 301 – Papel grau cirúrgico – tam. 200 mm x 330 mm resistente a esterilização e ao manuseio,
atoxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente, descartável, embalagem com 200
unidades. Com fita protetora identificação e procedência e valid. Reg. no MS. – R$ 0,47 (quarenta
e sete centavos) Un – Hospflex, Item 302 – Papel grau cirúrgico - tamanho 300 mm x 500 mm
resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente,
descartável, embalagem com 200 unidades. Com fita protetora identificação e procedência e
validade registro no MS. – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) Un – Hospflex, Item 303 – Papel
grau cirúrgico resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico, com uma face branca opaca e
a outra transparente, descartável, tamanho 450 mm x 600 mm, com fita protetora. Com dado de
identificação e procedência. Validade e registro no M.S. Embalagem com 200 unidades. – R$ 2,03
(dois reais e três centavos) Un – Hospflex, Item 307 – Papel termossensível em bloco para eletro
cardiografo AR 2100 Cardiete – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un – Technoprint, Item 310 – Pinça
Adson 12 cm com serrilha marca: Erwin Guth modelo: 600.004 procedência: nacional registro:
10303320069 – R$ 18,19 (dezoito reais e dezenove centavos) Un – Golgran, Item 315 – Pinça
Foerster curva 18 cm – R$ 50,00 (cinquenta reais) Un – Golgran, Item 316 – Pinça Hemost. Kelly
reta sem dente 14 cm - (Cirurg. Fernandes) – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Un – Golgran, Item 317
– Pinça Hemostatica Kelly curva s/ dente 14 cm – R$ 37,00 (trinta e sete reais) Un – Golgran, Item
318 – Porta agulhas marca/modelo: Erwing Guth/615.010, registro no MS: 10303320066. – R$
35,00 (trinta e cinco reais) Un – Golgran, Item 333 – Saco de cadáver tamanho GG máximo 100
kg sem apresentar danos ou ruptura características: baixa densidade cor cinza, apresenta
solda continua homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação ziper frontal, etiqueta
para identificação do cadáver - 90 cm x 220 cm – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Un – Rava, Item

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

25

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

358 – Sonda aspiração traqueal no. 10 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação.
Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,90 (noventa centavos) Un – Medsonda, Item 362
– Sonda aspiração no. 16 c/ válvula intemit embalagem com dados de identificação. Procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) Un – Medsonda, Item 376 –
Sonda Folley no. 20 - 3 vias confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser
arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade
do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de
identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,98
(três reais e noventa e oito centavos) Un – Advantive, Item 378 – Sonda Folley no. 22 - 3 vias
confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios
contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão estampados em
local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de
procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,98 (três reais e noventa e oito
centavos) Un – Advantive, Item 391 – Sonda gástrica no. 22 descartável, confeccionada em
polivinil, atoxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orifício na extremidade distal,
distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de
comprimento, embalagem vidual com dados de identificação e procedência, data de validade e
tipo de esterilização, registro no M.S. – R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) Un –
Medsonda, Item 393 – Sonda gastrostomia ao nível da pele 16 FR 3,5 cm – R$ 2.379,00 (dois mil,
trezentos e setenta e nove reais) Un – Avanos, Item 406 – Sonda uretral n. 20 estéril.
Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un – Medsonda,
Item 408 – Sonda uretral n. 16 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade, registro no M.S. – R$ 0,65
(sessenta e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 417 – Tala metálica p/ imobilização flexível Grande medindo: - bolsa 28 x 180 mm com espuma interna e bordas arredondadas. – R$ 1,23 (um
real e vinte e três centavos) Un – MSO 26x18, Item 420 – Tala moldável de EVA tamanho P 43 x
8 cm para imobilização provisoria no transporte de acidentes não requer água quente ou vapor
para sua aplicação aramada revestida de EVA podendo ser lavadas e reutilizadas. – R$ 7,55
(sete reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Marimar, Item 423 – Tala moldável de EVA tamanho
PP 30 x 8 cm para imobilização provisoria no transporte de acidentes não requer água quente ou
vapor para sua aplicação aramada revestida de EVA podendo ser lavadas e reutilizadas. – R$
6,13 (seis reais e treze centavos) Un – Marimar, Item 434 – Tubo endotraqueal descartável C/B
14=3,5 transparente (infantil), siliconisado, confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem data de
validade e registro no M.S. (Riopasa) – R$ 5,13 (cinco reais e treze centavos) Un – Cirutti, Item
437 – Tubo endotraqueal descartável C/B 20=5,0 transparente (infantil), siliconisado,
confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras
faciais, devendo a parede obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de
identificação, procedência e embalagem data de validade e registro no M.S. (Riopasa) – R$ 4,99
(quatro reais e noventa e nove centavos) Un – Cirutti, Item 438 – Tubo endotraqueal descartável
C/B 22=5,5 transparente (infantil), siliconisado, confeccionado em PVC, c/ extremidades para
conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parede obedecer aos
padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e embalagem
data de validade e registro no M.S. (Riopasa) – R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos)
Un – Cirutti; Inovamed Hospitalar Ltda.: Item 165 – Espaçador adulto infantil compativ. disp.
aeorosol espaçador adulto e infantil compativel com todos os dispensadores aerosol produzido
com material atoxico formato anatômico com mascaras extras macias e válvula dupla no tubo e
mascara ajudando a vedar totalmente o ambiente externo mantendo a retenção maxima do
medicamento contendo dois tamanhos de mascaras para adaptação em qualquer tamanho de
rosto, com registro no MS. – R$ 24,00 (vinte e quatro reais) Un – Multilaser, Item 269 – Luva para
procedimento - tam. G (cx. c/ 100 un) em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente
talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e procedencia. Data de validade e
registro M.S. Caixa com 100unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 13,78 (treze reais e
setenta e oito centavos) Cx – Unigloves, Item 270 – Luva para procedimento - tam. M (cx. c/ 100
un) em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartavel, embalagem com
dados de identificação e procedencia. Data de validade e registro M.S. Caixa com 100unidades.
Com certificado de aprovação. – R$ 13,78 (treze reais e setenta e oito centavos) Cx – Unigloves,
Item 271 – Luva para procedimento - tam. P (cx. c/ 100 un) em latex natural. Não estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e procedencia. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 13,78
(treze reais e setenta e oito centavos) Cx – Unigloves, Item 324 – Reanimador infantil em silicone
com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a visualização de resíduos. –
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Un – Cirurgica Fernandes, Item 325 – Reanimador manual
adulto composto de com balão de insuflação transparente, facilita o uso, a assepsia e a
visualização de resíduos. – R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Un – Cirurgica Fernandes;
Equipar Médico e Hospitalar Ltda.: Item 11 – Agulha descartável espinhal 22 g para raqui, anestesia
com bise l de fina precisão microscopia tipo quincke, conexão transparente 22 g x 3 1/2 88 mm,
embalagem individual com abertura asséptica, devera constar externamente dados de
identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no
M.S. – R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos) Un – BD, Item 12 – Agulha
descartável espinhal 25 g para raqui, anestesia com bise l de fina precisão microscopia tipo
quincke, conexão transparente 25 g x 3 1/2 88 mm, embalagem individual com abertura asséptica,
devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de
validade, numero de lote, registro no M.S. – R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco
centavos) Un – BD, Item 13 – Agulha descartável espinhal 26 g para raqui, anestesia com bise l
de fina precisão microscópica tipo quincke, conexão transparente 26 g x 3 1/2 – 88 mm, embalagem
c/ dados de identificação, procedência, validade e registro de M.S. – R$ 17,95 (dezessete reais
e noventa e cinco centavos) Un – BD, Item 14 – Agulha descartável espinhal 27 g para raqui
anestesia com bisel de fina precisão microscópio tipo Quincke, conexão transparente 27 g x 3 1/
2 – 88 mm. Embalagem individual com abertura asséptica, devera constar externamente dados
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de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, numero de lote, registro no
M.S. – R$ 25,60 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) Un – BD, Item 39 – Aparelho de
pressão (infantil) digital automático de braço. Indicador de arritmia cardíaca. Com indicador
gráfico de nível de hipertensão e memoria. Totalmente automático: medidor de presso e pulsão.
Verificado e aprovado pelo INMETRO. – R$ 212,00 (duzentos e doze reais) Un – G-Tech, Item 45
– Aparelho para aferir pressão arterial neo nato, com fechamento em ilhos (completo), anti
impacto, mecanismo com garantia de 5 anos, manguito em PVC, manômetro de alta precisão,
aprovado pelo INMETRO. Material não tecido de fácil desinfecção. – R$ 226,00 (duzentos e vinte
e seis reais) Un – Bic, Item 69 – Bolsa colostomia descartável 30 mm sistema fechado em
abertura de 30mm. Identificação, procedência e registro no M.S. – R$ 6,90 (seis reais e noventa
centavos) Pç – Medsonda, Item 70 – Bolsa p/ colostomia/leostomia transparente drenável com
colostomia protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sodica e
polisobutileno (estomahesive) c/ suporte adesivo pre recortável e demarcado de 64 mm (2 1/2"),
hipoalergênico nas versões, confeccionada c/ 3 películas plásticas (a externa e uma tela protetora
perfurada e não aderente, constituída por EVA (acetato de vinil - etileno) e PVDC (cloreto de
polivinideno) transparente rec 19 a 64 mm (bolsa karaia) - para cada bolsa acompanha um clips.
– R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) Un – Convatec, Item 77 – Campo simples sms 40
– 30 x 30 caixa com 1500 unidades confeccionado em não tecido 100% polipropileno atoxico
hidro/hemorrepelente. Não inflamável. Resistente ao rasgo e a tração oferecendo um bfe-eferencia
de filtração bacteriana, superior a 95%. Processo com registro na ANVISA – R$ 297,00 (duzentos
e noventa e sete reais) Cx – Polarfix, Item 91 – Canula de traqueostomia metal 5.0 confeccionada
em material atoxico, composta por canula externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca,
asas para fixação com impressão do numero em local visível, acabamento que não cause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem estéril
com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo de validade e reg.
MS. – R$ 78,00 (setenta e oito reais) Un – Cirurgica Brasil, Item 97 – Cateter acesso venoso
central mono lumen confeccionado em poliuretano termossensível e radiopaco 18 g (4f) x 20 cm,
guia metálica 018'' x 45 cm com avançador, sistema de sutura opcional agulha introdutora 21ga
x 5 cm, seringa de 5cc dilatador de vaso embalagem estéril com dados de identificação e reg.
M.S. – R$ 108,00 (cento e oito reais) Un – Biomedical, Item 114 – Clips em plástico para ECG adulto – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Medclean, Item 115 – Cloreto de potássio 10% 10 ml.
– R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Amp – Samtec, Item 116 – Cloreto de sódio 0,9% 10 ml – R$
0,47 (quarenta e sete centavos) Amp – Farmace, Item 157 – Equipo bomba infusão equipo para
bomba de infusão eql e (lifemed) - para soluções enterais - lf line - produto estéril e de uso único.
- Esterilizado por oxido de etileno. - Embalagem com data de validade. Reg. ANVISA. – R$ 32,60
(trinta e dois reais e sessenta centavos) Un – Lifemed, Item 174 – FIlme poliuretano transparente
em rolo 15 cm x 10 m não estéril. – R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) Rol – Cral, Item 199
– Fita p/ marcação e identificação de instrumentos cirúrgicos, cor amarela, rolo com comprimento
de 6,35 metros e 6 milímetros de largura livre de latex esterilizável acondicionada em embalagem
plástica transparente, com dados de identificação e procedência data de validade e reg. no M.S.
– R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Un – Key Surgical, Item 200 –
Fita para marcação e identificação de instrumento cirurgicos cor branca rolo com comprimento
de 6,35 metros e 6 milimetros de largura livre de latex esterilizável acondicionada em embalagem
plástica transparente embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e
registro no M.S – R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Un – Key
Surgical, Item 201 – Fita para marcação e identificação de instrumento cirúrgicos cor laranja rolo
com comprimento de 6,35 metros e 6 milimetros de largura livre de latex esterilizável acondicionada
em embalagem plástica transparente embalagem com dados de identificação e procedência data
de validade e registro no M.S – R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)
Un – Key Surgical, Item 202 – Fita para marcação e identificação de instrumento cirúrgicos cor
preta rolo com comprimento de 6,35 metros e 6 milimetros de largura livre de latex esterilizável
acondicionada em embalagem plástica transparente embalagem com dados de identificação e
procedência data de validade e registro no M.S – R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e
oitenta centavos) Un – Key Surgical, Item 203 – Fita para marcação e identificação de instrumento
cirúrgicos cor roxa rolo com comprimento de 6,35 metros e 6 milimetros de largura livre de latex
esterilizável acondicionada em embalagem plástica transparente embalagem com dados de
identificação e procedência data de validade e registro no M.S – R$ 298,80 (duzentos e noventa
e oito reais e oitenta centavos) Un – Key Surgical, Item 204 – Fita para marcação e identificação
de instrumento cirúrgicos cor vermelha rolo com comprimento de 6,35 metros e 6 milimetros de
largura livre de latex esterilizável acondicionada em embalagem plástica transparente embalagem
com dados de identificação e procedência data de validade e registro no M.S – R$ 298,80
(duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Un – Key Surgical, Item 205 – Fita para
marcação e identificação de instrumento cirúrgicos cor azul rolo com comprimento de 6,35
metros e 6 milimetros de largura livre de latex esterilizável acondicionada em embalagem plástica
transparente embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro
no M.S – R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Un – Key Surgical, Item
206 – Fita para marcação e identificação de instrumento cirúrgicos cor verde rolo com comprimento
de 6,35 metros e 6 milimetros de largura livre de latex esterilizável acondicionada em embalagem
plástica transparente embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e
registro no M.S. – R$ 298,80 (duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) Un – Key
Surgical, Item 216 – Frasco de vidro 500 ml para vacuômetro – R$ 68,00 (sessenta e oito reais)
Frs – Protec, Item 222 – Gel antisséptico bucal a base de cloreto cetilpiridínio e fluor sem álcool,
frasco com 500 ml com dados de identificação e reg no M.S – R$ 24,40 (vinte e quatro reais e
quarenta centavos) Un – Cepacol, Item 231 – Hidrogel com alginato (bisnaga c/ 30 g) gel viscoso
composto por agua purificada, carbomero 940, alginato de cálcio e sódio, propilenoglicol,
trietanolamina, conservantes e carboximetilcelulose, não estéril, registro na ANVISA como correlato
classe de risco III. Embalado individualmente em bisnagas de alumínio (c/ tampa fliptop). Certificado
BPF&C. - bisnaga 85 gr. – R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) Bis – Helianto, Item 242
– Kit cpap/epap adulto c/ mascara PVC – R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) Un –
Ventcare, Item 251 – Lampada para laringoscópio - 14v 35w. – R$ 42,50 (quarenta e dois reais
e cinquenta centavos) Un – Weldon, Item 284 – Mascara de silicone p/ reanimador neonatal Nº.
00 – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Comper, Item 285 – Mascara laríngea desc. no. 4 ambu
– s/ latex – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Comper, Item 287 – Mascara laríngea desc. no. 05
ambu – s/ latex – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Comper, Item 288 – Mascara laríngea
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descartável no. 1,5 AMBU – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Comper, Item 289 – Mascara
laríngea descartável no. 2,5 AMBU – COLLECT – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un – Comper, Item
290 – Mascara laríngea descartável no. 3 AMBU – s/ latex – R$ 39,00 (trinta e nove reais) Un –
Comper, Item 312 – Pinça Backhaus 15 cm – R$ 62,00 (sessenta e dois reais) Un – ABC, Item 314
– Pinça dente de rato de inox (16 cm) (Cirurg. Fernandes) – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta
centavos) Un – Weldon, Item 330 – Ribbon de cera para impressora de códigos de barra 110 mm
x 75 mm. – R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) Un – Kurz, Item 334 – Saco de
cadáver tamanho XG máximo 500 kg sem apresentar danos ou ruptura características: baixa
densidade cor cinza, apresenta solda continua homogênea e uniforme proporcionando perfeita
vedação ziper frontal etiqueta identificação do cadáver – 90 cm x 210 cm – R$ 29,80 (vinte e
nove reais e oitenta centavos) Un – Jurema, Item 347 – Sistema de aspiração 08 FR endotraqueal
com marca de graduação numérica da extensão do tubo translucido para melhor visualização
válvula para ativação da aspiração manga em eva fina e resistente possibilitando o manuseio da
sonda sem o contato direto do profissional com o sistema e ao secreção diminuindo o risco de
infecção e contaminação cruzada apresenta via de irrigação para procedimentos de aspiração
de secreções em pacientes conectados ao ventilador sucção e ventilação concomitantes. – R$
66,00 (sessenta e seis reais) Un – Bioteq, Item 348 – Sistema de aspiração 10 FR endotraqueal
de graduação numérica da extensão do tubo translucido para melhor visualização válvula para
ativação da aspiração manga em eva fina e resistente possibilitando o manuseio da sonda sem
o contato direto do profissional com o sistema e ao secreção diminuindo o risco de infecção e
contaminação cruzada apresenta via de irrigação para procedimentos de aspiração de secreções
em pacientes conectados ao ventilador sucção e ventilação concomitantes. – R$ 66,00 (sessenta
e seis reais) Un – Bioteq, Item 349 – Sistema de aspiração 14 FR endotraqueal de graduação
numérica da extensão do tubo translucido para melhor visualização válvula para ativação da
aspiração manga em eva fina e resistente possibilitando o manuseio da sonda sem o contato
direto do profissional com o sistema e ao secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação
cruzada apresenta via de irrigação para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes
conectados ao ventilador sucção e ventilação concomitantes. – R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
Un – Bioteq, Item 350 – Sistema de aspiração 16 FR endotraqueal de graduação numérica da
extensão do tubo translucido para melhor visualização válvula para ativação da aspiração
manga em eva fina e resistente possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do
profissional com o sistema e ao secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada
apresenta via de irrigação para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes
conectados ao ventilador sucção e ventilação concomitantes. – R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
Un – Bioteq, Item 351 – Sistema de aspiração 6 FR endotraqueal de graduação numérica da
extensão do tubo translucido para melhor visualização válvula para ativação da aspiração
manga em eva fina e resistente possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do
profissional com o sistema e ao secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada
apresenta via de irrigação para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes
conectados ao ventilador sucção e ventilação concomitantes. – R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
Un – Bioteq, Item 367 – Sonda de aspiração sistema fechado 12FR marca de graduação numerica
na extensão do tubo, translucido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração,
manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do
profissional com o sistema e a secreção, diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada.
Apresenta via de irrigação. para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes
conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. – R$ 66,00 (sessenta
e seis reais) Un – Bioteq, Item 368 – Sonda Folley n 6 com 2 vias – R$ 9,60 (nove reais e sessenta
centavos) Un – Well Lead, Item 392 – Sonda gastrostomia 24 FR - sonda para alimentação enteral
- referencia bolus 24FR/10ml. Ref. 0110-24. – R$ 2.795,00 (dois mil, setecentos e noventa e
cinco reais) Un – Mickey.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2022.

– Brinquedo sacolão polibol – c/ 80 peças – R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) Un –
Nataly, Item 35 – Brinquedo sacolão pré escolar – c/ 10 peças – R$ 355,00 (trezentos e cinquenta
e cinco reais) Un – Lig Lig, perfazendo o valor total da contratação em R$ 99.344,00 (noventa e
nove mil, trezentos e quarenta e quatro reais); Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora
Ltda. – EPP: Item 01 – Brinquedo alinhavos de tênis – R$ 40,00 (quarenta reais) Un – Fundamental,
Item 03 – Brinquedo aramado - aramado espiral – R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) Un –
Fundamental, Item 04 – Brinquedo bandinha infantil – c/ 34 instrumentos simples – R$ 900,00
(novecentos reais) Un – Lig Lig, Item 11 – Brinquedo caixa colorida – c/ 5 peças – R$ 40,00
(quarenta reais) Un – Carlu, Item 14 – Brinquedo cubo de encaixe – c/ 5 peças – R$ 43,00
(quarenta e três reais) Un – Carlu, Item 16 – Brinquedo fogão rosa – R$ 30,00 (trinta reais) Un –
Altimar, Item 22 – Brinquedo kit cozinha – R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos) Un –
Lumar, Item 25 – Brinquedo kit sonoro – c/ 4 peças – R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Un – BBR
Toys, Item 26 – Brinquedo kit vinil – c/ 15 peças – R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) Un
– Lig Lig, Item 31 – Brinquedo sacolão construção – c/ 200 peças – R$ 108,00 (cento e oito reais)
Un – Lig Lig, Item 32 – Brinquedo sacolão mil ideias – c/ 200 peças – R$ 84,00 (oitenta e quatro
reais) Un – Lig Lig, Item 36 – Brinquedo sacolão primeira infância – c/ 60 peças – R$ 130,00
(cento e trinta reais) Un – Lig Lig, perfazendo o valor total da contratação em R$ 32.358,40 (trinta
e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos); Comercial Farah Ltda.:
Item 37 – Brinquedo tabela de basquete - tabela regulável – R$ 477,90 (quatrocentos e setenta
e sete reais e noventa centavos) Un – Lig Lig, perfazendo o valor total da contratação em R$
15.292,80 (quinze mil, duzentos e noventa e dois reais e oitenta centavos); Amigos do Ensino
Comércio Escolar Ltda. – EPP: Item 08 – Brinquedo blocos lógicos gigante - em MDF – R$
200,00 (duzentos reais) Un – Carlu, Item 17 – Brinquedo geladeira rosa – R$ 89,90 (oitenta e nove
reais e noventa centavos) Un – Zuca Toys, Item 20 – Brinquedo kit carrinhos de vinil – c/ 6 peças
– R$ 70,00 (setenta reais) Un – Silmar Brinquedos, Item 21 – Brinquedo kit carrinhos baby - kit car
simples – R$ 69,00 (sessenta e nove reais) Un – Big Star, Item 27 – Brinquedo mesinha encantada
- em caixa – R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) Un – Cotiplas,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 16.358,40 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta
e oito reais e quarenta centavos); e RCA Comercial Ltda.: Item 02 – Brinquedo alinhavos em
formato de tênis – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Un – Maninho, Item 05 – Brinquedo bandinha
infantil simples – c/ 20 instrumentos simples – R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) Un –
Sonho de Criança, Item 12 – Brinquedo caixa de ferramentas – em sacola – R$ 77,00 (setenta e
sete reais) Un – Mercotoys, Item 13 – Brinquedo carro de bloco – R$ 83,00 (oitenta e três reais)
Un – Dismat, Item 23 – Brinquedo kit ferramentas completo – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Un
– Mercotoys, Item 28 – Brinquedo miss glamour confeccionado em plástico resistente e colorido,
atoxico, c/ acessórios: chapinha, secador de cabelo, escova para pentear cabelo, pulseiras,
pente potinho para shampoo e condicionador, espelho c/ 3 posições e porta objetos. Acompanha
banqueta em forma de flor. Medidas: 58 X 34 X 90 cm. - Peso: 3 kg. Indicado para crianças a partir
de 3 anos de idade. Embalagem: papelão litografada – R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove
reais) Un – Tateti, Item 38 – Brinquedo tabua de passar roupa – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) Un
– Altimar, Item 39 – Brinquedo torre hanoy – R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos)
Un – Maninho, perfazendo o valor total da contratação em R$ 29.480,00 (vinte e nove mil,
quatrocentos e oitenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de setembro de 2022.

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 237/2022

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para
fornecimento de combustível (gasolina comum), determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Comércio de
Combustíveis Nova Aliança Varginha Ltda.: Item 01 – Combustível – gasolina comum – 9,0%
(nove por cento) de desconto por litro que incidirá sobre a Tabela da ANP – Agência Nacional de
Petróleo – Coordenadora de Defesa da Concorrência / Sistema de Levantamento de Preços,
relativa ao Município de Varginha – Coluna de Preços Médio.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de setembro de 2022.

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de brinquedos infantis,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas
Mercantil Tomasetto Ltda. ME: Item 06 – Brinquedo bau plástico - polibol – c/ 80 peças – R$
210,00 (duzentos e dez reais) Un – Nataly, Item 07 – Brinquedo bau plástico pré escolar – c/ 10
peças – R$ 3.90,00 (trezentos e noventa reais) Un – Nataly, Item 09 – Brinquedo boneca milkinha
petit negra – R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) Un – Milk, Item 10 – Brinquedo
boneca petit branca – R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) Un – Milk, Item 15 –
Brinquedo dominó gigante - frutas e legumes – em plástico – R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis
reais) Un – Maxitoys, Item 19 – Brinquedo kit blocos de encaixe - blocos de expressões faciais
– R$ 107,00 (cento e sete reais) Un – Nataly, Item 24 – Brinquedo kit limpeza completa – R$ 110,00
(cento e dez reais) Un – Tateti, Item 29 – Brinquedo pinos coloridos – c/ 20 peças – R$ 38,00
(trinta e oito reais) Un – Simque, Item 30 – Brinquedo sacolão big construção – c/ 25 peças – R$
185,00 (cento e oitenta e cinco reais) Un – Nataly, Item 33 – Brinquedo sacolão multi blocos –
coloridos – c/ 50 peças – em madeira – R$ 160,00 (cento e sessenta reais) Un – Nataly, Item 34

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 238/2022
REGISTRO DE PREÇOS

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 240/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
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nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de leite integral UHT,
destinados aos setores coligados à Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor da empresa Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.: Item 01 – Leite integral UHT –
embalagem longa vida – cx. 1 lt – R$ 4,29 (quatro reais e vinte e nove centavos) Cx – Italac,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 9.124,83 (nove mil, cento e vinte e quatro reais e
oitenta e três centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 241/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de cimento CP-E 32 e
Argamassa, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Cimento CP-E 32 - 50 Kg – R$
34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos) Sc – Uau, Item 02 – Argamassa ACI – 20 Kg – R$
11,00 (onze reais) Sc – Votomassa, perfazendo o valor total da contratação em R$ 12.454,00
(doze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 255/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de peças para caminhões
– linha Volvo, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Auto Peças Imaculada Conceição Ltda.: Lote 02 – Peças p/ Caminhão Volvo MV
270 – PUX 0456, no valor de R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais), composto por Item 01 –
Junta tampa de válvula – n. 213.002.71 – R$ 68,00 (sessenta e oito reais) Pç – Gen. MWM, Item
02 – Junta do cabeçote – n. 217.638.17 – R$ 531,45 (quinhentos e trinta e um reais e quarenta
e cinco centavos) Pç – Gen. MWM, Item 03 – Junta coletor de escape – n. 212.991.75 – R$ 52,35
(cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) Pç – Gen. MWM, Item 04 – Junta coletor
admissão – n. 212.991.77 – R$ 36,75 (trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) Pç – Gen.
MWM, Item 05 – Junta do carter – n. 217.642.79 – R$ 840,08 (oitocentos e quarenta reais e oito
centavos) Pç – Gen. MWM, Item 06 – Sonda – Nox – n. 219.843.58 – R$ 3.135,00 (três mil, cento
e trinta e cinco reais) Pç – Gen. MWM, Item 07 – Kit motor max force 7.2H – n. 218.112.26 – R$
1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais) Kit – Gen. MWM, Item 08 – Casquilho – de biela STD
– n. 219.692.59 – R$ 265,52 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) Jg
– Gen. MWM, perfazendo o valor total da contratação em R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos
reais); e José Maria Pereira Peças e Serviços Ltda.: Lote 01 – Peças p/ Caminhão Volvo MV
270 – PVG 4727, no valor de R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), composto por
Item 01 – Coroa – pinhão n. 205.652.66 – R$ 8.090,00 (oito mil e noventa reais) Jg – Meritor, Item
02 – Rolamento – de rolete n. 851.071.15 – R$ 453,39 (quatrocentos e cinquenta e três reais e
trinta e nove centavos) Pç – Meritor, Item 03 – Rolamento – n. 851.056.86 – R$ 254,04 (duzentos
e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) Pç – Meritor, Item 04 – Retentor – n. 205.216.12 –
R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) Pç – Meritor, Item 05 – Porca – n. 205.652.92 – R$ 58,50
(cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) Pç – Meritor, Item 06 – Caixa – satélite n. 205.652.17
– R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais) Pç – Maxgear, Item 07 – Pinhão – da coroa n.
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205.652.07 – R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais) Pç – Maxgear, Item 08 – Suporte
– da coroa n. 205.652.40 – R$ 2880,52 (dois mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e dois
centavos) Pç – Maxgear, Item 09 – Engrenagem – solar n. 205.652.53 – R$ 1.331,97 (um mil,
trezentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) Pç – Maxgear, Item 10 – Chapa – de
engate engrenagem solar n. 205.652.55 – R$ 1.270,97 (um mil, duzentos e setenta reais e
noventa e sete centavos) Pç – Maxgear, Item 11 – Kit motor max force 7.2H – n. 218.112.26 – R$
1.346,66 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) Kit – MWM, Item
12 – Junta tampa de válvula – n. 213.002.71 – R$ 117,48 (cento e dezessete reais e quarenta e
oito centavos) Pç – MWM, Item 13 – Junta do cabeçote – n. 217.838.17 – R$ 962,00 (novecentos
e sessenta e dois reais) Pç – MWM, Item 14 – Junta coletor de escape – n. 212.991.75 – R$ 95,80
(noventa e cinco reais e oitenta centavos) Pç – MWM, Item 15 – Junta coletor admissão – n.
212.991.77 – R$ 8,96 (oito reais e noventa e seis centavos) Pç – MWM, Item 16 – Junta do carter
– n. 217.642.79 – R$ 67,64 (sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) Pç – MWM, Item
17 – Casquilho – de biela STD – n. 219.692.59 – R$ 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta
centavos) Jg – MWM, Lote 03 – Peças p/ Caminhão Volvo MV 270 – PVG 4592, no valor de R$
31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais), composto por Item 01 – Rolamento de
agulha – n. 205.199.93 – R$ 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) Pç – Eaton, Item
02 – Eixo – primário – n. 216.169.82 – R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) Pç – Eaton, Item 03 –
Rolamento – n. 851.056.87 – R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) Pç – Meritor, Item 04 –
Rolamento de agulhas – n. 205.200.10 – R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos)
Pç – Eaton, Item 05 – Anel trava – n. 205.200.09 – R$ 18,00 (dezoito reais) Pç – Eaton, Item 06 –
Arruela – n. 205.200.08 – R$ 213,00 (duzentos e treze reais) Pç – Eaton, Item 07 – Esfera – n.
205.202.00 – R$ 1,425 (um real, quatrocentos e vinte e cinco milésimos de centavos de real) Pç
– Eaton, Item 08 – Engrenagem – n. 216.033.100 – R$ 1.248,00 (um mil, duzentos e quarenta e oito
reais) Pç – Eaton, Item 09 – Rolamento – agulha n. 205.200.22 – R$ 103,50 (cento e três reais e
cinquenta centavos) Pç – Eaton, Item 10 – Anel sincronizador – n. 205.203.74 – R$ 439,50
(quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) Pç – Eaton, Item 11 – Sincronizador –
n. 205.203.90 – R$ 1.956,00 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais) Pç – Eaton, Item 12 –
Trava – n. 205.200.07 – R$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) Pç – Eaton, Item 13 – Cubo
– n. 205.200.30 – R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) Pç – Eaton, Item 14 –
Rolamento – agulha – n. 205.200.06 – R$ 154,83 (cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e três
centavos) Pç – Meritor, Item 15 – Trava – n. 205.200.04 – R$ 48,50 (quarenta e oito reais e
cinquenta centavos) Pç – Eaton, Item 16 – Arruela – locadora – n. 205.200.05 – R$ 270,36
(duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos) Pç – Eaton, Item 17 – Rolamento – n. 205.200.02
– R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) Pç – Meritor, Item 18 – Eixo – n. 205.023.52 – R$
2.744,00 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais) Pç – Eaton, Item 19 – Rolamento – n.
851.056.86 – R$ 448,50 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) Pç – Eaton,
Item 20 – Junta tampa – cx. de mudança – n. 205.023.29 – R$ 33,00 (trinta e três reais) Pç – Eaton,
Item 21 – Garfo – n. 205.201.97 – R$ 1.497,00 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais) Pç
– Eaton, Item 22 – Junta tampa seletora – n. 205.023.30 – R$ 33,00 (trinta e três reais) Pç – Eaton,
Item 23 – Servo – embreagem – n. 212.572.18 – R$ 7.381,83 (sete mil, trezentos e oitenta e um
reais e oitenta e três centavos) Pç – Volvo Genuíno, Item 24 – Jogo rolamento – n. 851.056.88 –
R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) Un – Eaton, Item 25 – Jogo rolamento – n. 851.056.89 – R$
312,00 (trezentos e doze reais) Un – Eaton, Item 26 – Junta do flange – eixo piloto – n. 205.023.26
– R$ 48,00 (quarenta e oito reais) Pç – Eaton, Item 27 – Retentor – eixo piloto – n. 212.689.81 –
R$ 87,00 (oitenta e sete reais) Pç – Sabó, Item 28 – Sensor de pressão – n. 227.082.53 – R$
112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos) Pç – Volvo Genuíno, Item 29 – Sensor – n.
205.260.99 – R$ 4.142,06 (quatro mil, cento e quarenta e dois reais e seis centavos) Pç – Volvo
Genuíno, Item 30 – Sonda – NOX – n. 219.843.58 – R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) Pç
– Volvo Genuíno, Item 31 – Cilindro – mestre embreagem – n. 207.469.15 – R$ 1.167,33 (um mil,
cento e sessenta e sete reais e trinta e três centavos) Pç – Volvo Genuíno, Item 32 – Retentor –
eixo de saída do câmbio – n. 208.338.48 – R$ 103,36 (cento e três reais e trinta e seis centavos)
Pç – Sabó, Item 33 – Rolamento – n. 205.204.30 – R$ 74,05 (setenta e quatro reais e cinco
centavos) Pç – Meritor, Lote 04 – Peças p/ Caminhão Volvo MV 270 – PVG 4880, no valor de R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais), composto por Item 01 – Coroa – pinhão – n. 205.652.66 – R$
8.090,00 (oito mil e noventa reais) Jg – Meritor, Item 02 – Rolamento – n. 851.071.15 – R$ 460,00
(quatrocentos e sessenta reais) Pç – Meritor, Item 03 – Rolamento – n. 851.071.14 – R$ 250,18
(duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos) Pç – Meritor, Item 04 – Retentor – n. 205.216.12
– R$ 343,66 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) Pç – Meritor, Item 05
– Porca – n. 205.652.92 – R$ 59,25 (cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) Pç – Meritor,
Item 06 – Caixa – satélite – n. 205.652.17 – R$ 6.202,61 (seis mil, duzentos e dois reais e
sessenta e um centavos) Pç – Maxgear, Item 07 – Pinhão da coroa – n. 205.652.07 – R$ 1.790,00
(um mil, setecentos e noventa reais) Jg – Maxgear, Item 08 – Suporte da coroa – n. 205.652.40
– R$ 2.896,92 (dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) Pç –
Maxgear, Item 09 – Engrenagem – solar – n. 205.652.53 – R$ 1.339,46 (um mil, trezentos e trinta
e nove reais e quarenta e seis centavos) Pç – Maxgear, Item 10 – Chapa de engate engrenagem
solar – n. 205.652.55 – R$ 1.278,11 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e onze centavos) Pç
– Maxgear, Item 11 – Rolamento – n. 851.071.12 – R$ 374,11 (trezentos e setenta e quatro reais
e onze centavos) Pç – Meritor, Item 12 – Rolamento – n. 205.652.68 – R$ 279,24 (duzentos e
setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) Pç – Meritor, Item 13 – Suporte – n. 205.652.41
– R$ 1.415,32 (um mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e dois centavos) Pç – Maxgear, Item
14 – Anel de ajuste – n. 205.652.49 – R$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos)
Pç – Meritor, Item 15 – Anel sincronizador – n. 205.652.47 – R$ 286,40 (duzentos e oitenta e seis
reais e quarenta centavos) Pç – Meritor, Item 16 – Bujão – n. 205.652.65 – R$ 21,48 (vinte e um
reais e quarenta e oito centavos) Pç – Meritor, Item 17 – Calço – ajuste - n. 205.652.69 – R$
167,42 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos) Pç – Meritor, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 96.250,00 (noventa e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 242/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 242/2022, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa especializada incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e
disponibilização de equipamentos necessários para instalação de telas com fixação de espículas.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 243/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 243/2022, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa especializada para execução de serviços, incluindo fornecimento de
mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para coleta, transporte,
tratamento térmico por incineração e destinação final dos resíduos de serviços de Saúde
enquadrados nos grupos A, B, e E gerados no Setor de Defesa e Bem Estar Animal.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 13.454/2022
OBJETO: Contratação, em caráter de urgência, de empresa especializada para prestação de
serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, com fornecimento de mão de obra de coletores.
CONTRATADO: Serviços CFC Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 7.107/2022
OBJETO: Locação de Imóvel, localizado na Av. Francisco Gonçalves Valim, 525 - Rezende,
destinado à instalação e funcionamento do Centro POP.
CONTRATADO: Fábio Luiz Nunes Marino
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. X, Lei Federal nº 8.666
/ 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 6.209/2022
OBJETO: Locação de Imóvel, localizado na Av. Francisco Gonçalves Valim, 1.015 - Rezende,
destinado à armazenagem de material retirado do Cine Rio Branco.
CONTRATADOS: Átila da Silva Pinto e Pablo da Silva Pinto
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. X, Lei Federal nº 8.666
/ 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

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.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 05/09/2022 a 12/09/2022
Nome
AIT
Placa Infração Data Hora
Adriana Aparecida Fernandes
Ald Automotive Sa
Ana Flavia Frota De Resende
Anderson Tadeu Tucci
Antonio Carlos M De Andrade
Carla Honorata Macedo Santos De Oliveira
Carlos Renan De Oliveira Caovila
Dagmar Nepomuceno F Da Cunha
Edilene Tavares Ramos Alves
Eduardo Henrique Souza Silva
Flavio Eustaquio Lisboa
Gabriele De C Teofilo Beraldo
Gisele Carioca
Ideraldo Luiz Dominguito
Ione De Sousa Figueiredo Evangel
Joaquim Mauricio Martins
Josiane Maria Aparecida De Souza
Larissa Christina M De Lima
Localiza Fleet S A
Localiza Rent A Car S.a.
Lucas Manoel Da Silva Souza
M m Renta Car Ltda
Marcos Vinicius Ribeiro
Maria Dirce Da Silva
Mauro Jorge Garcia
Miguel Maniezzo
Nilene Cristina B Alcantara
Otavio Firmino Da Silva
Paulo Nascimento
Paulo Sergio Batiston
Perciliana Naime Vieira
Poliana Caselani Dos Santos
Rodrigo Fernandes Pala
Ronaldo Trombini
Roque Pecas Ltda Me
Sirlene De Souza Caetano
Sirley Ferreira Moreira Costa
Wellington Benetoli

AG05941127
AG05941188
AG05940973
AG05940979
AG05941020
AG05940788
AG05941003
AG05941227
AG03647719
AG05941029
AG05940949
AG03647715
AG05940823
AG03647714
AG03647724
AG05941764
AG05941027
AG05941198
AG05941338
AG05941322
AG05941329
AG05941763
AG05941019
AG05940786
AG05940275
AG05941048
AG05941139
AG03640795
AG05941135
AG05939332
AG05940902
AG05940578
AG05941330
AG05941214
AB04682941
AG05940971
AG05940826
AG03640783

RTA-7I07
QPR-7923
RMR-6A50
DCK-9B27
OWJ-0544
FVA-4600
EZT-7I05
OQS-5908
OOX-2G49
PZE-1100
QLD-9638
QXM-7E94
GYX-9602
HFZ-7607
HIQ-7J08
GXW-2885
QWR-4197
QNI-8H56
RTH-3D87
RUH-2E98
QUM-6F90
QQT-3263
EHF-8E96
EWO-8H01
RFB-3G64
QMT-7870
HBU-5444
HEE-8885
HLZ-8013
QXX-2I58
HCF-5360
OOZ-8A56
RTU-3A67
PYO-1078
OQI-9J01
HFC-3E61
GZG-4628
QUC-7H91

554-11
545-21
763-31
653-00
556-80
763-31
545-21
554-14
552-50
554-14
763-31
552-50
554-14
552-50
601-74
763-31
762-51
763-31
763-31
545-26
763-32
763-31
556-80
762-52
545-21
545-21
736-62
556-80
736-62
545-21
554-14
763-32
736-62
762-51
552-50
736-62
762-51
573-80

24/08/2022 16:56
01/09/2022 13:00
22/08/2022 17:16
24/08/2022 11:50
27/08/2022 09:02
02/08/2022 13:03
20/08/2022 11:45
01/09/2022 08:16
24/08/2022 21:00
24/08/2022 10:19
15/08/2022 14:43
24/08/2022 21:00
22/08/2022 09:30
24/08/2022 21:00
02/09/2022 18:10
08/09/2022 11:24
22/08/2022 18:37
05/09/2022 17:31
08/09/2022 17:39
05/09/2022 14:06
05/09/2022 17:33
08/09/2022 11:23
25/08/2022 15:08
02/08/2022 11:40
20/08/2022 11:43
08/09/2022 08:47
26/08/2022 12:32
05/09/2022 15:28
26/08/2022 12:17
30/08/2022 10:28
08/08/2022 10:43
29/08/2022 07:53
05/09/2022 17:42
06/09/2022 09:50
20/08/2022 15:34
22/08/2022 16:33
22/08/2022 09:46
03/09/2022 19:44

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: 06/09/2022 a 12/09/2022
NOME
AIT
PLACA Infração
Data
Adriano Rabelo De Rezende
AG05939998 QXM-7C42 763-31 23/06/2022
Benedito Antonio Martins
AG05939917 CKY-2678 545-26 15/06/2022
Douglas Machado Tavares
AG05940032 OPZ-9604 554-11 25/06/2022
Estrela A Imobiliarias Ltda
AG05939960 QPN-7E66 554-14 20/06/2022
Localiza Rent A Car S.a.
AG03640833 RNU-0D74 573-80 27/06/2022
Marcelo Peter Expedito Me
AG03643304 OXF-2621 554-11 15/06/2022
Maria Aparecida Dias Fernandes
AG05939955 KVC-6A84 763-32 18/06/2022
Maykon Augusto Barbosa Peloso
AG03640736 RMM-0F76 605-01 22/06/2022
Monica Pereira Rezende
AG05939977 QNX-3003 554-14 22/06/2022
Naiara Luciano Silva
AG03643305 RUF-1A00 762-51 15/06/2022
Rayane Danubia Arantes
AG03640827 GQJ-6010 556-80 25/06/2022
San Marco Automoveis Ltda
AG05939896 QUR-0886 763-31 28/06/2022

Valor
293,47
195,23
195,23
195,23
293,47
195,23
293,47
293,47
195,23
293,47
195,23
293,47

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 024/2022
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 021/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, no uso de suas atribuições, conforme disposições contidas no item 14.1 e 15.4.1 do Edital 021/2022, informa que fica a candidata abaixo relacionada,
regularmente classificada no Processo de Seleção Simplificada realizado através do Edital 021/
2022, DEVIDAMENTE NOTIFICADA para no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de
publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da
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Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva - Varginha/MG,
sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação temporária nos termos
do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo Administrativo nº
11.068/2022:
Candidato
Cargo
ANGELINA MARISE LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES
TNS/ES/Médico da Família / PSF
Varginha, 15 de setembro de 2022.

O Curso de Formação dos Cipeiros será realizado na data máxima de 16 / 09 / 2022 a 15 / 10 /
2022.
Varginha, 13 de setembro de 2022.
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Presidente da Mesa
Secretária da CIPA
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência

Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Processo 10.814/2022
Edital nº. 057 / 2022

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP/2022
A Fazenda Pública do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, tendo em vista o disposto
no art. 164 da Lei 2.872/1.996 – Código Tributário Municipal, NOTIFICA as pessoas físicas e
jurídicas inscritas no Cadastro Imobiliário do Município, contribuintes da Contribuição para Custeio
do Serviço de Iluminação Pública - CIP, do lançamento anual relativo ao exercício de 2022,
apurado nos termos do artigo 2º, § 1º, II, da Lei Municipal 3.813/2002, alterada pela Lei 3.901/
2003 e Lei 6.251/2016, ou seja: parcela única, por lote vago, em valor igual àquele pago relativamente ao mês de dezembro/2020 pelo consumidor da faixa seis da tabela constante do § 1º do
citado artigo 1º da Lei 6.251/2016, calculado no valor de R$ 48,19 (QUARENTA E OITO REAIS E
DE-ZENOVE CENTAVOS), conforme Processo Administrativo nº 13.277/2022.
Serão encaminhadas via Correios as respectivas guias para recolhimento da CIP, para os
endereços constantes do Cadastro Imobiliário Municipal.
O prazo para pagamento da CIP de que trata o presente edital no exercício de 2022, vencerá
conforme Decreto nº 11.175/2022.
Os contribuintes que, por qualquer motivo, não receberem a guia para recolhimento, deverão
procurá-la no Departamento de Controle de Arrecadação e Cadastro Mobiliário da Prefeitura
Municipal de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50, Vila Paiva, durante o horário de expediente
normal, ou no site www.varginha.mg.gov.br, antes do vencimento, sob pena de virem a constituirse em mora.
Varginha, 12 de setembro de 2.022
WADSON SILVA CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados
de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta Secretaria Processo
Administrativo Tributário.
CONTRIBUINTE:
CAMILA BRAGA RIBEIRO
CNPJ: 27.129.114/0001-92
PAULO ALEX EVARISTO
CNPJ: 23.420.857/0001-66

PROCESSO:
10.547/2022
10.558/2022

O prazo para apresentação de RECLAMAÇÃO, por escrito, é de 10 (dez) dias a partir da
publicação deste.
Varginha-MG, 14 de setembro de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
EDITAL DE DIVULGAÇÃO
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA
GESTÃO 2022 / 2024
Aos 01 do mês de setembro do ano de 2022, na Unidade de Pronto Atendimento – Francisco
Corrêa de Carvalho, nesta cidade, divulgamos o resultado da eleição da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão 2022 / 2024.
Os representantes indicados pelo empregador:
• Máriman Silvério Michels – Presidente
• Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira – Secretária
• Alessandra Aparecida da Costa – Enfermeira Responsável pelo SCIH
Os representantes eleitos dos empregados:
• Robson Tavares – Vice Presidente
• Chaene Lorrane de Carvalho Silva Ponciano – Suplente da Secretária
• Leandro Jerônimo da Silva – Membro
• Márcia Braz da Silva – Membro
• Giselle Alves Ferreira – Membro
• Luis Felipe Silva Oliveira – Membro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pontos
Títulos
6
10
6
6
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Classificados
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
Pontos
Total
Data de
Experiência
Pontos
Nascimento
10
14
05/10/67
2
12
18/10/84
2
8
05/11/90
0
6
10/10/96
2
4
13/11/80
2
2
25/07/77
2
2
01/06/80
2
2
27/08/83
0
2
19/11/88
0
0
15/02/78
0
0
10/10/79
0
0
25/11/80
0
0
14/06/83
0
0
16/09/83
0
0
21/03/84
0
0
14/04/85
0
0
03/08/86
0
0
30/05/89
0
0
02/08/90

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Classif.

Candidato (a)
Maria de Lourdes Bernardes

Maísa Lídia Pereira
Franciele Antonio
Thaís Monteiro da Silva
Lucimara de Cássia SantÁna

Ellen Rosa Alunno
Ellen Rose Ponciano Dias
Nadir Conceição Barbosa
Marciana Pedreira Lucas Silva

Adriana da Silva Macedo
Aline de Fátima Garcia Marinho
Ana Paula Vitoriano de Sousa
Cibele Aparecida Siqueira Pedro

Verônica Correa Gomes
Amanda Morais Campos
Carla de Fátima Maranjo
Poliana Lima
Priscila de Oliveira Freitas
Luiza Marcela Machado de Oliveira
Cordeiro Orione

Candidato
Andreia Aparecida Lemes
Janaine Silvia Pereira
Adriana da Silva

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21/11/92
16/01/93
21/09/93
04/03/94
13/03/94
01/08/97
11/12/97
06/01/99
16/04/99
14/08/02
14/01/03

Dalila Aparecida de Oliveira

Jennifer Sigiani Barbosa
Lilian Rosário Silvério
Carolina Cristina Machado
Mariela Silva Rodrigues da Cruz

Maria Gabriela Schuetz Silva

Bianca Helena da Silva
Ramon Souza Pereira
Edilaine Ferrroni de Oliveira

Francine da Silva Melo
Giovanna Rosa Zanin

Desclassificados
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
DN
Motivo Desclassificação
Não enviou RG, CPF. Não enviou todos os documentos.
19/12/94 Não enviou o comprovante do CROMG.
23/12/80 Enviou apenas o currículo, sem documentos.
Varginha, 12 de setembro de 2022.

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Varginha
Augusto Cesar Sousa Raimundo
Presidente da Comissão de Seleção
Giulliano Henrique Gonçalves
Membro da Comissão
Giselle Messias Uba
Membro da Comissão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 058/2022
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
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/ Cirurgião Geral - E-24
Vaga : 01
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior Completo Medicina; e
b) Possuir título de especialista em Cirurgia Geral (Habilitação / residência em Cirurgia Geral –
RQE Registro de Qualificação de Especialidade) e;
c) Registro da Especialidade (Cirurgia Geral) no respectivo Conselho Regional de Classe (CRM)
vigente e com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício das atividades.
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Vencimento: R$ 4.356,67
(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 até 6 (seis) meses podendo ser
encerrado antes caso ocorra 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 provimento de vaga até efetivação
da nomeação de servidor efetivo, com a devida autorização do senhor Prefeito, nos termos do
Processo Administrativo no 11.179/2022.
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: 19 e 20.09.2022
Horário: das 7h30 do dia 19.09.2022 às 16h00 do dia 20.09.2022
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 058/2022 – TNS/ES/TNS / ES / Médico Cirurgião Geral ”.
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)
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 20.09.2022.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “d”;
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 ) ;
• 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;
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• 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 22.09.2022, 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 058/2022 – TNS/ES/Médico Cirurgião Geral”.”
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: 19 e 20.09.2022
Horário: 07h30 do dia 19.09.2022 até as 16h00 do dia 20.09.2022
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
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Data: 21.09.2022
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
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ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 058/2022

Data: 22.09.2022
Horário: 08h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 23.09.2022
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 15 de setembro 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
sensu- mestrado, 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
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.

Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 058/2022: 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, 15 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 059/2022
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 : 02
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)
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: 19 e 20.09.2022
Horário: das 7h30 do dia 19.09.2022 às 16h00 do dia 20.09.2022
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 059/2022 – 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
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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 20.09.2022.
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 ) ;
• 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;
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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 22.09.2022, 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 059/2022 – 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: 19 e 20.09.2022
Horário: 07h30 do dia 19.09.2022 até as 16h00 do dia 20.09.2022
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 21.09.2022
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 22.09.2022
Horário: 08h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 23.09.2022
Horário: 18h00
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 15 de setembro 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
sensu- mestrado, 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,
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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
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 059/2022
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 059/2022: 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, 15 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – AGOSTO/2022
A Comissão especial de julgamento de defesa administrativa instituída pela portaria nº 14.062/
2017, neste ato representada pela Coordenadora do Setor Vigilância Sanitária, vem PUBLICAR a
decisão final dos processos administrativos elencados abaixo, conclusos após decisão da
autoridade julgadora competente, conforme Art. 59 da Lei Municipal n.º 2988/97:
Nº
1

AUTUADO
Comercial Bom Pastor LTDA

CNPJ/CPF
PROCESSO PENALIDADE
10.780.058/0001-59 4798/2022
Multa

2

Clube Olímpico Rio Verde

19.072.537/0001-95 1702/2021

3

Dimas Vilela Figueiredo

238.680.826-20

4

Dinar Comércio Varejista de Variedades

36.374.470/0001-62 4871/2022

5

Dom’Enio LTDA

43.686.114/0001-40 11695/2022

6

D. P de Lima

07.075.479/0001-74 11443/2022

7

Embaplax Embalagens e Reciclagem LTDA

15.270.922/0001-96 17476/2021

3184/2022

DECISÃO FINAL
Defesa não
apresentada Arquivase
Interdição
Desinterdição
Arquiva-se
Multa
Defesa não
apresentada Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se

8

Empório Maiolini LTDA

37.637.690/0001-02 7595/2022

9

Francisca Cristiane Souza Araújo Dantas

33.981.845/0001-64 14193/2021

10

Gleiso Borges

285.437.346-49

14869/2021

11

Instituição de Longa Permanência Sul Mineira

44.269.616/0001-38 12000/2022

12

Instituição de Longa Permanência Sul Mineira

44.269.616/0001-38 10271/2022

13

João Batista de Oliveira

008.561.326-67

8243/2021

14

José Augusto Santana Machado

048.069.516-41

17293/2021

15

José Fonseca de Brito

10.341.909/0001-67 11692/2022

16

Maria Tereza Pereira Coelho

00.697.364/0001-72 11691/2022

17

Minas Home Care LTDA

12.117.322/0001-02 13838/2021

18

Naraian Raniele Lima Pereira

18.943.896/0004-50 7186/2021

19

Paulo José Martins

182.440.288-07

20

Pão de Alho do Brutus LTDA

24.885.131/0001-61 8067/2021

21

Paulineris Transportes e Encomendas LTDA

42.846.634/0013-43 11644/2022

22

Paulo César Mendonça Fernandes

24.456.303/0001-35 7240/2021

21123/2020

23

Raquel Gomes Luiz

099.095.626-18

12817/2022

24

Sérgio Baldansi

287.364.786-87

15979/2021

25

Solution do Brasil LTDA

22.834.381/0001-47 16979/2016
11393/2016

26

Solution do Brasil LTDA

22.834.381/0001-47 11457/2016

27

Turilessa LTDA

19.265.024/0013-34 12692/2021

28

UBS Enfermeira Junia de Manso Fonseca

18.240.119/0001-05 9666/2022

29

UBS Enfermeira Junia de Manso Fonseca

18.240.119/0001-05 11998/2022

30

Vitacorpus Farmácia de Manipulação LTDA

01.297.697/0005-09 11696/2022

Apreensão/Inutilização
/Multa
Defesa não
apresentada Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Interdição
Desinterdição
Arquiva-se
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Apreensão/Inutilização
/Interdição
Desinterdição
Arquiva-se
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Apreensão Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido Arquiva-se
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Dívida Ativa
Multa
Defesa não
apresentada Arquivase
Suspenção de atividade
específica
Recurso conhecido e
desprovido Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Interdição
Desinterdição
Arquiva-se
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente
Arquiva-se
Apreensão/Inutilização/Proibição de propaganda/Suspensão
de Venda

Recurso conhecido e
desprovido Arquivase
Multa
Recurso conhecido e
provido Arquiva-se
Multa
Recurso conhecido e
desprovido Arquivase
Interdição/Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase
Inutilização
Defesa não
apresentada Arquivase
Apreensão/Inutilização Defesa não
apresentada Arquivase

Prefeitura do Município de Varginha, 09 de Setembro de 2022.
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com o Art. 50 da Lei Municipal
n.º2990/98, intimar os estabelecimentos abaixo relacionados, para que no prazo de 05 (cinco)
dias contados a partir desta publicação, promova o recolhimento da multa imposta.
O não recolhimento da multa implicará em sua inscrição em Dívida Ativa. Ademais, cientifica o
infrator de que o conteúdo integral do Processo Administrativo se encontra à disposição, na
sede da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes
Joaquim Antônio, 160, 1º andar, Vila Pinto, Varginha-MG.
Nº Processo Nome
CNPJ/CPF
Auto de Infração
2151/2022
Distribeva Comércio Varejista de
Bebidas e Prod. Alim. LTDA
18.938.637/0001-99
1447/2021
13314/2021
Edinaldo Francisco Ferreira
22.107.396/0001-03
1469/2021
3192/2022
Chadelei Silva Dias
45.056.792/0001-54
003/2022
19277/2020
Alexandro Claudino de Paiva
048.490.096-03
02/11/20
13315/2021
Anderson Miguel Floriano
29.300.161/0001-82
1081/2021
14120/2020
Onézimo do Carmo Neto
29.614.192/0001-08
7007/2020
532/2022
Vítor Hugo Daniel Santos
32.578.184/0001-68
1875/2022
2147/2022
Camponere Alimentos LTDA
28.504.051/0001-70
1543/2021
11293/2020
José Sebastião Damascena
37.039.282/0001-40
6907/2020
21204/2020
Rodrigo Aloizio Chagas
32.688.307/0001-13
7978/2020
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Nº Processo Nome
CNPJ/CPF
570/2021
Poliana Cristina Lima
084.166.606-70
9359/2021
BRZ Empreendimentos Portal
Vila das Andorinhas
39.267.076/0001-13
Varginha, 14 de setembro de 2022

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
Auto de Infração
054/2021
1128/2021

Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO FINAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 7605/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 7605/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Vitor Dias Cavalcanti, CNPJ
37.684.112/0001-19, de que em 19 de julho de 2022, foi prolatada em sede recursal, a decisão de
julgamento dos PAS em 1º instância, no qual decidiu pela anulação do AI n.º 921/2021. A ciência
da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital, conforme
parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de que o
conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da Vigilância Sanitária da
Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto,
Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 8558/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 8558/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Cortez e Benha LTDA, CNPJ
36.860.937/0001-84, de que em 24 de junho de 2022, foi prolatada em sede recursal, a decisão
de julgamento dos PAS em 1º instância, no qual decidiu pela anulação do AI n.º 271/2021. A
ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital,
conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de
que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da Vigilância Sanitária
da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto,
Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 8545/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 8545/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Dinair Monteiro dos Santos, CPF
779.775.816-20, de que em 18 de fevereiro de 2022, foi prolatada em sede recursal, a decisão
de julgamento dos PAS em 1º instância, no qual decidiu pela anulação do AI n.º 05/06/21. A
ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital,
conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de
que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da Vigilância Sanitária
da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto,
Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 11728/2021

34

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 12777/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 12777/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Yhan Lucas Morais, inscrita no
CNPJ: 33.827.529/0001-32, de que em 27 de junho de 2022, foi prolatada em sede recursal, a
decisão de julgamento do PAS em 1º instância, no qual determinou a procedência da aplicação da
aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 1366/2021 com desconto adicional de 40%.
A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator
de que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da Vigilância
Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160,
Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 13457/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 13457/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Emerson e Eduardo Distribuidora de Bebidas LTDA, inscrita no CNPJ: 42.737.996/0001-62, de que em 29 de junho de 2022,
foi prolatada em sede recursal, a decisão de julgamento do PAS em 1º instância, no qual determinou a procedência da aplicação da aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 1366/
2021 com desconto adicional de 40%. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após
a data de publicação do presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº
2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de que o conteúdo integral dos processos se encontra à
disposição, na sede da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na
Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 15035/2021
O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 15035/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Monia Angela Custodio Faria,
inscrita no CNPJ: 34.570.329/0001-00, de que em 04 de julho de 2022, foi prolatada em sede
recursal, a decisão de julgamento do PAS em 1º instância, no qual determinou a procedência da
aplicação da aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 1569/2021 com desconto
adicional de 40%. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação
do presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais,
cientifica o infrator de que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede
da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim
Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 12069/2021

O Setor de Vigilância Sanitária do Município de Varginha, considerando que o autuado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, conforme atestam os autos do Processo Administrativo
Sanitário n.º 11728/2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo
3°, ambos da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Poliana Cristina Lima, CNPJ
32.697.499/0001-24, de que em 18 de julho de 2022, foi prolatada em sede recursal, a decisão
de julgamento dos PAS em 1º instância, no qual decidiu pela anulação do AI n.º 1294/2021. A
ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital,
conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de
que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da Vigilância Sanitária
da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto,
Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022

O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/desconhecido (mudou-se), conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 12069/
2021, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos da Lei
Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Coimbra Floricultura Reserva Natural LTDA,
inscrita no CNPJ: 37.211.686/0001-70, de que em 15 de agosto de 2022, foi prolatada em sede
recursal, a decisão de julgamento do PAS em 1º instância, na qual decidiu pela anulação do AI n.º
1270/2021. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do
presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica
o infrator de que o conteúdo integral dos processos se encontra à disposição, na sede da
Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim
Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 14 de setembro de 2022

Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária

Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
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 ALFREDO DE PAULA , 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 Dr Mathias de Vilhena à esquerda n° 52 - Bairro: Vila Barcelona.
Auto de Infração n° 236/2022.
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 ANTÔNIO HUMBERTO NOGUEIRA , 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 Sílvio Sério, n° 142 Bairro: Corcetti).
Notificação 868 / 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: ARISTEU FARIA SANCHES
Processo : 12070/2022
Endereço do Lote: Rua José Tavares, à direita do nº 115 - 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, 12 de setembro de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

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 JOÃO BATISTA DOMINGOS , 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 Maurício José Gomes, n° 161
- Bairro: Corcetti).
Notificação 874 / 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: JOSE CARLOS GONÇALVES
Processo : 12411/2022
Endereço do Lote: Rua Santa Efigênia, nº 250 - Imaculada
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 12 de setembro 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: JOSÉ CARLOS GONÇALVES
Processo : 12416/2022
Endereço do Lote: Rua Santa Efigênia nº 250 - Imaculada
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 12 de setembro 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: DURGA SPIRO - ESPOLIO
Processo : 11697/2022
Endereço do Lote: Rua Profº Fernando Máximo, em frente ao nº 475 - Campos Elíseos
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 12 de setembro de 2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente LUIZ GUSTAVO DALLASTRA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua José Ribeiro de Mattos, nº 95 - Bairro:
Residencial São Miguel – Qd – 1 – Lote 06).
Auto de infração nº 2992/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

=

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

=

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar FRANCISCO NATAL HUMBERTO , 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 Júlia Fonseca Terra, n°
391 - Bairro: São Sebastião).
Notificação 886 / 2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar WALDIR EUFRÁSIO DE SOUZA , 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 Noruega, n° 310 - Bairro: Vila
Floresta).
Notificação 932 / 2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

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 INOVE INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA , 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
Profª Alcina de Carvalho, n° 88 - Bairro: Canaã).
Notificação 873 / 2022.

O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 6728/
2020, notificar Preliminarmente LYGIANE PEREIRA CARDOSO, 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 Maria da Gloria Pereira, n° 165 – Bairro: Alto
da Figueira III - Quadra: 27, Lote: 06).
Auto de Infração nº 2936/2022.

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=

José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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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 MÁRIO HENRIQUE DE CARVALHO, 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: Alameda dos Jacarandas, nº 264 - Bairro: Pinheiros.
Auto de Infração n° 239/2022.
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 EMPREENDIMENTOS ÁUREA LTDA, para que no prazo de 5
(cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a capina, limpeza e a manutenção
constante do local, retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento
deste Auto de Infração: Rua Professor Tomé Antônio Guimarães, nº 32 - Bairro: Jardim Áurea.
Auto de Infração n° 278/2022.
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 MÁRIO HENRIQUE DE CARVALHO, 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: (Al. dos Jacarandás, n° 264 - Bairro: Pinheiros)
Notificação n° 0867/2022.
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 JOSÉ PARUCI, para que no prazo de 7 (SETE) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a limpeza e manutenção constante do local retirando
todo lixo sob pena de multa, por descumprimento desta Notificação: (Rua Delfim Moreira, n° 139
- Bairro: Centro)
Notificação n° 0880/2022.
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 WESLEY AUGUSTO PEREIRA ALCÂNTARA, para que no prazo
de 7 (SETE) dias contados a partir desta publicação, deverá providenciar a limpeza e manutenção
constante do local retirando todo lixo e resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento
desta Notificação: (Rua Geralda Salles Gontijo, n° 73 - Bairro: Corcetti)
Notificação n° 0883/2022.
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Dominghetti, Fernando Augusto do Vale Portela Jr., Luciana Fernandes Ramos, Ana Claudia
Gonçalves de Lima, Maria Cainelli Santos. Ausência justificada de Thaís Mendes Pereira. Como
visitantes: Celma Figueiredo (Oásis). Também esteve presente Evelyne Nogueira da Secretaria
Executiva do CMDPI. A reunião foi presidida pela Vice-Presidente, Viviane Capitani Ferreira, que
iniciou agradecendo a presença de todos. Evelyne fez a leitura da ata anterior n° 77, que foi
aprovada por todos. A seguir, Viviane informou que a comissão de normas se reuniu para análise
dos Planos de Trabalho Ano 2022 e Relatórios de atividades ano 2021 e emitiu parecer favorável
à renovação de inscrição das entidades no CMDPI. A Plenária aprovou o relatório de normas.
Dando continuidade na pauta da reunião, Evelyne fez um resumo dos relatórios da comissão de
finanças do dia 05/08/22, onde foram analisados extratos do Fundo Municipal dos meses de
Junho e Julho/2022 e os DARF’s, referentes a recursos captados, apresentados pelas entidades
Lar São Vicente de Paulo (LSVP), Associação Anjos de Branco e Associação do Voluntariado de
Varginha Vida Viva. Os relatórios da comissão de finanças foram aprovados. A seguir, Viviane
informou sobre o primeiro relatório de acompanhamento técnico enviado a Furnas sobre o
Diagnóstico da Pessoa Idosa de Varginha. O Termo de referência foi elaborado e enviado ao
setor de suprimentos da Prefeitura para realização de processo licitatório para contratação da
empresa que realizará o Diagnóstico. Foi enviado por e-mail a todos os conselheiros, para
conhecimento, relatório de prestação de contas, elaborado pelo LSVP, referente a recurso da
Cemig. A seguir, Viviane explicou que a entidade Oásis solicitou prorrogação do Termo de
Fomento n° 55/2021 até a data de 31/12/2022, sendo aprovado por todos. Na palavra livre
Viviane repassou o calendário de atividades, lembrando que em Setembro se comemora a
semana do idoso, sugestões de atividades deverão ser enviadas no grupo de Whats App do
CMDPI. Viviane agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada. Eu, Evelyne Nogueira, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bruno Barros Lara de Oliveira
Viviane Capitani Ferreira
Andreia Cristina Pereira Silva
Viviane Silva
Mônica Beatriz Ferreira
Carla Maria de Andrade Souza
Quênia Andrea Antônio
Angélica do Nascimento Moreira
Zelma Dominghetti
Fernando Augusto do Vale Portela Jr.
Luciana Fernandes Ramos
Ana Claudia Gonçalves de Lima
Maria Cainelli Santos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 17/2022 – 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 79ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Aprovar relatório da comissão de finanças do dia 15/08/22 e o repasse dos recursos
captados através da Declaração de Imposto de Renda 2022, conforme abaixo:

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 CLÁUDIO ROSA DA SILVA E OUTROS, para que no prazo de 5
(cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a capina, limpeza e manutenção
constante do local retirando o resto de vegetação sob pena de multa, por descumprimento deste
Auto de Infração: Rua Maurício José Gomes, (a esquerda do n° 166) - Bairro: Corcetti.
Auto de Infração n° 227/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA
ATA N.º 78 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA DE VARGINHA – CMDPI – triênio 2021-2024
Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 08:00 h, reuniram-se
através do Google Meet, os seguintes membros do CMDPI: Bruno Barros Lara de Oliveira,
Viviane Capitani Ferreira, Andreia Cristina Pereira Silva, Viviane Silva, Mônica Beatriz Ferreira,
Carla Maria de Andrade Souza, Quênia Andrea Antônio, Angélica do Nascimento Moreira, Zelma

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de setembro de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 18/2022 – 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 79ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Aprovar relatório da comissão de finanças do dia 02/09/22 e o repasse dos recursos
captados, conforme abaixo:
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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 79ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Aprovar “Roteiro de visitas institucionais simplificado” a fim de nortear as visitas
institucionais cujo objetivo seja a inscrição ou renovação de inscrição no Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa.
Art 2° O formulário em anexo deverá ser incorporado à Resolução Normativa n° 006/2020, que
dispõe sobre o registro de entidades governamentais e não governamentais, com ou sem fins
lucrativos, e inscrição de seus Programas junto ao CMDPI e estabelece critérios para a fiscalização
das entidades cadastradas.
Art. 3º O modelo de “Roteiro de visita” já existente (anexo VII da Resolução 006/2020) permanece
válido, sendo utilizado prioritariamente para visitas de fiscalização em entidades de atendimento
a idosos ou conforme critérios estabelecidos pelo CMDPI.
Art 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de setembro de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de setembro de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 19/2022 – 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 79ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Edital de Chamamento Público nº 01/2022 referente à seleção de propostas
para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD) e do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa de Varginha (CMDPI).
Art 2º O valor global do referido Edital será de R$ 115.00,00 (cento e quinze mil reais), sendo que
60% do valor global será destinado para propostas na linha temática “a” - Defesa e garantia de
Direitos e/ou Assessoramento, e 40% do valor global para a linha temática “b” - Instituições de
Longa Permanência para Idosos, atendendo o limite de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos
reais) por proposta na linha temática (a); e R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) por proposta
na linha temática (b).
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de setembro de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 20/2022 – 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 79ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Regulamentar o artigo 35, § 2º do Estatuto da Pessoa Idosa, estabelecendo que ILPI’s
filantrópicas podem solicitar contribuição da pessoa idosa, calculada sobre benefício
previdenciário ou de assistência social, até o limite de 70% sobre o benefício.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de setembro de 2022.

Termo de Fomento nº 006/2022 que entre si celebram o ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA
CAPOEIRA e a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Datado de 12/09/2022.
Data de assinatura : 12/09/2022
Fundamento Legal : Lei Municipal nº 6.934/2021, Medida Impositiva nº 070/2021
Objeto : Transferência de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil, conforme
especificações estabelecidas no Plano de Trabalho, destinados à AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO
AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, INSTRUMENTOS
MUSICAIS DE CAPOEIRA, ACESSÓRIOS E LOCOMOÇÃO DE ATLETAS.
Partes : Fundação Cultural do Município de Varginha e Associação Cultural Casa da Capoeira
Valor : R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Signatários : Pela Fundação, o Sr. Marco Aurélio da Costa Benfica
Pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DA CAPOEIRA Sr. Luís Gustavo de Sousa Rosa.
=
Termo de Fomento nº 007/2022 que entre si celebram o ASSOCIAÇÃO ESPAÇO CULTURAL
DOM e a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Datado de 12/09/2022.
Data de assinatura : 12/09/2022
Fundamento Legal : Lei Municipal nº 6.934/2021, Medida Impositiva nº 079/2021
Objeto : Transferência de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil, conforme
especificações estabelecidas no Plano de Trabalho, destinados à CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
PARA CONFECÇÃO DA COBERTURA, MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTES MARCIAIS, SKATE,
BASQUETE E FUTSAL, UNIFORMES DE CONTADOR.
Partes : Fundação Cultural do Município de Varginha e Associação Espaço Cultural Dom
Valor : R$ 182.500,00 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais)
Signatários : Pela Fundação, o Sr. Marco Aurélio da Costa Benfica
Pela ASSOCIAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DOM Sr. Igor Elisei.
=
Termo de Fomento nº 008/2022 que entre si celebram o GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE
SAMBA IMPÉRIO DA SERRINHA e a FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Datado de 12/09/2022.
Data de assinatura : 12/09/2022
Fundamento Legal : Lei Municipal nº 6.934/2021, Medida Impositiva nº 087/2021
Objeto : Transferência de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil, conforme
especificações estabelecidas no Plano de Trabalho, destinados à AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS
MUSICAIS PARA PROJETOS SOCIAIS DA ESCOLA DE SAMBA.
Partes : Fundação Cultural do Município de Varginha e Grêmio Recreativo Escola de Samba
Império da Serrinha
Valor : R$ 17.181,00 (dezessete mil, cento e oitenta e um reais)
Signatários : Pela Fundação, o Sr. Marco Aurélio da Costa Benfica
Pelo GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DA SERRINHA Sr. Everton Wilson Ribeiro.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 112/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 104/2022

Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 21/2022 – CMDPI / VARGINHA-MG

A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1271/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 104/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de setembro de 2022.

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

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

ANO XXIV - nº 1426
PORTARIA Nº 113/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 107/2022
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 107/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 164/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 162/2022
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 FORNECIMENTO DE CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E PORTAS,
INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/09/2022, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@hospitalhbp.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.hospitalhbp.com.br.
Varginha – MG, 14 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 165/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 163/2022
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 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/09/2022, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@hospitalhbp.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.hospitalhbp.com.br.
Varginha – MG, 14 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 143/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 141/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM em favor da empresa: SERGIO
ANDERES FERREYRA 08000367190 para a aquisição de sistema de chamada de enfermagem
conforme especificado pelo edital ao valor global de R$ 100.000,00 *cem mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatorze de setembro
de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 144/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
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Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS em favor das empresas:PROMEDICA
MEDSERVICE LTDA - item 016 - conjunto composto por 10 cabo para laringo fibra óptica,
acompanha: 04 unidades de lâmina laringoscópio articuladas tipo mccoy n°3, compativel com o
cabo ofertado, acabamento arredondado, anti-reflexo. led, luz branca, fria, com duração de
50.000 horas. lâmpada externa (removível) e mais 04 unidades de lâmina laringoscópio articuladas tipo mccoy n°4, compativel com o cabo ofertado, acabamento arredondado, anti-reflexo. led,
luz branca, fria, com duração de 50.000 horas. lâmpada externa (removível)., ao preço de r$
13.260,0000 (treze mil e duzentos e sessenta reais) por un; item 020 - cuba redonda inox
pequena 10,5 x5 cm, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 021 - cuba rim
26x12x6 cm, ao preço de r$ 74,9000 (setenta e quatro reais e noventa centavos) por un; LUIZ
DIAS DE CASTRO FILHO - item 001 - afastador 02 dentes, ao preço de r$ 133,0000 (cento e
trinta e tres reais) por un; item 002 - afastador 04 dentes, ao preço de r$ 152,0000 (cento e
cinquenta e dois reais) por un; item 003 - afastador farabeuf extra grande (20 x 180 mm),
conjunto de 02 un, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 004 afastador farabeuf grande (13 x 125 mm), conjunto de 02 un, ao preço de r$ 92,3000 (noventa
e dois reais e trinta centavos) por un; item 005 - afastador farabeuf médio (10 x 120 mm),
conjunto de 02 un, ao preço de r$ 92,2000 (noventa e dois reais e vinte centavos) por un; item
006 - afastador farabeuf pequeno (7x100 mm), conjunto de 02 un, ao preço de r$ 109,2000
(cento e nove reais e vinte centavos) por un; item 007 - afastador gosset 24cm, ao preço de r$
939,7000 (novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) por un; item 011 - alicate para
corte de fio 15 cm, ao preço de r$ 710,0000 (setecentos e dez reais) por un; item 012 - bandeja
de inox retangular 24 x15 x 1,5 cm, ao preço de r$ 68,9000 (sessenta e oito reais e noventa
centavos) por un; item 013 - cabo de bisturi no3, ao preço de r$ 38,3000 (trinta e oito reais e trinta
centavos) por un; item 014 - cabo de bisturi no4, ao preço de r$ 38,3000 (trinta e oito reais e trinta
centavos) por un; item 015 - cabo para laringo convencional, ao preço de r$ 214,0000 (duzentos
e quatorze reais) por un; item 017 - pinça clamp bulldog curva 5 cm, ao preço de r$ 384,0000
(trezentos e oitenta e quatro reais) por un; item 018 - pinça clamp bulldog reta 5 cm, ao preço de
r$ 377,0000 (trezentos e setenta e sete reais) por un; item 022 - cureta volkmann n°00 16cm, ao
preço de r$ 201,2000 (duzentos e um reais e vinte centavos) por un; item 023 - cureta volkmann
n°0 16cm, ao preço de r$ 201,0000 (duzentos e um reais) por un; item 024 - cureta volkmann n°1
16cm, ao preço de r$ 201,0000 (duzentos e um reais) por un; item 025 - espátula maleável 18
x2,5 cm, ao preço de r$ 48,4000 (quarenta e oito reais e quarenta centavos) por un; item 026 gancho para serra gigli, ao preço de r$ 93,6000 (noventa e tres reais e sessenta centavos) por
un; item 027 - lâmina laringoscópio n°4 convencional tipo macintosh curva. arestas arredondas
que reduzem o risco de lesão e ponta flexível e dobrável até 60o, autoclavável. acompanha 02
lâmpadas led, ao preço de r$ 156,0000 (cento e cinquenta e seis reais) por un; item 028 - lâmina
laringoscópio no 5 convencional tipo macintosh curva. arestas arredondas que reduzem o risco
de lesão e ponta flexível e dobrável até 60o, autoclavável. acompanha 02 lâmpadas led, ao preço
de r$ 156,0000 (cento e cinquenta e seis reais) por un; item 029 - lâmina laringoscópio no3
convencional tipo macintosh curva. arestas arredondas que reduzem o risco de lesão e ponta
flexível e dobrável até 60o, autoclavável. acompanha 02 lâmpadas led, ao preço de r$ 156,0000
(cento e cinquenta e seis reais) por un; item 030 - osteotomo 6 mm, ao preço de r$ 126,0000
(cento e vinte e seis reais) por un; item 031 - osteotomo 8 mm, ao preço de r$ 126,0000 (cento
e vinte e seis reais) por un; item 032 - osteotomo 10 mm, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta
e seis reais) por un; item 033 - osteotomo 12 mm, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis
reais) por un; item 034 - osteotomo 15 mm, ao preço de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por
un; item 036 - pinça faure 22 cm artéria uterina, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais)
por un; item 037 - pinça adson com dente 12 cm, ao preço de r$ 43,0000 (quarenta e tres reais)
por un; item 038 - pinça adson sem dente 12 cm, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais)
por un; item 039 - pinça afastador hohmann no15 24 cm \u2013 3,5 mm apoio 60mm, ao preço de
r$ 171,5000 (cento e setenta e um reais e cinquenta centavos) por un; item 041 - pinça allis 18
cm, ao preço de r$ 136,9000 (cento e trinta e seis reais e noventa centavos) por un; item 042 pinça allis 19cm 7 1/2, ao preço de r$ 136,9000 (cento e trinta e seis reais e noventa centavos)
por un; item 043 - pinça allis 23cm 9", ao preço de r$ 194,5000 (cento e noventa e quatro reais
e cinquenta centavos) por un; item 044 - pinça anatômica debakey 14 cm, ao preço de r$
146,6000 (cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos) por un; item 045 - pinça anatômica
dissecção com dente 10 cm, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un; item 046 pinça anatômica dissecção com dente 16 cm, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un;
item 047 - pinça anatômica dissecção sem dente 16 cm, ao preço de r$ 39,7500 (trinta e nove
reais e setenta e cinco centavos) por un; item 048 - pinça babycock 16 cm 6 1/4, ao preço de r$
137,5000 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 049 - pinça babycock 24
cm 9 1/2, ao preço de r$ 105,5000 (cento e cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 050
- pinça backauss 11 cm 4 1/2, ao preço de r$ 67,2000 (sessenta e sete reais e vinte centavos)
por un; item 051 - pinça backauss 13 cm, ao preço de r$ 67,2000 (sessenta e sete reais e vinte
centavos) por un; item 054 - pinça cheron 24 cm, ao preço de r$ 225,5000 (duzentos e vinte e
cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 055 - pinça clamp intestinal curva 25cm 10", ao
preço de r$ 651,5000 (seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) por un; item 056
- pinça clamp intestinal reta kocher 25cm 10", ao preço de r$ 640,0000 (seiscentos e quarenta
reais) por un; item 057 - pinça clamp vascular debakey atraumática 10 cm 90 graus, ao preço de
r$ 319,6000 (trezentos e dezenove reais e sessenta centavos) por un; item 058 - pinça clamp
vascular debakey 22 cm, ao preço de r$ 648,2500 (seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e
cinco centavos) por un; item 059 - pinça clamp vascular debakey 29 cm, ao preço de r$ 648,0000
(seiscentos e quarenta e oito reais) por un; item 060 - pinça clamp vascular debakey angulada 20
cm, ao preço de r$ 576,0000 (quinhentos e setenta e seis reais) por un; item 061 - pinça collin
coração reta 16 cm, ao preço de r$ 139,4000 (cento e trinta e nove reais e quarenta centavos)
por un; item 062 - pinça clamp debakey vascular 60 graus 25 cm, ao preço de r$ 641,0000
(seiscentos e quarenta e um reais) por un; item 063 - pinça collin coração reta 25 cm 10", ao
preço de r$ 169,0000 (cento e sessenta e nove reais) por un; item 064 - pinça crile reta 16cm, ao
preço de r$ 66,2000 (sessenta e seis reais e vinte centavos) por un; item 065 - pinça de
dissecção debakey 15cm 6", ao preço de r$ 297,0000 (duzentos e noventa e sete reais) por un;
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item 066 - pinça de dissecção debakey 24cm, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais) por un;
item 067 - pinça de dissecção debakey 30 cm 12", ao preço de r$ 346,5000 (trezentos e quarenta
e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 068 - pinça dissecção potts-smith com serrilha 18
cm, ao preço de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por un; item 070 - pinça espanhola 16 cm, ao
preço de r$ 634,0000 (seiscentos e trinta e quatro reais) por un; item 071 - pinça espanhola 26
cm, ao preço de r$ 634,0000 (seiscentos e trinta e quatro reais) por un; item 072 - pinça foester
18 cm 7", ao preço de r$ 114,6500 (cento e quatorze reais e sessenta e cinco centavos) por un;
item 073 - pinça foester 25 cm 10", ao preço de r$ 114,6000 (cento e quatorze reais e sessenta
centavos) por un; item 074 - pinça hemostática crile curva 16 cm, ao preço de r$ 67,6000
(sessenta e sete reais e sessenta centavos) por un; item 075 - pinça hemostática halstead
mosquito curva, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por un; item 076 - pinça
hemostática kelly curva 16cm 6 1/4, ao preço de r$ 67,7000 (sessenta e sete reais e setenta
centavos) por un; item 077 - pinça hemostática kelly reta 16cm 6 1/4, ao preço de r$ 66,4000
(sessenta e seis reais e quarenta centavos) por un; item 078 - pinça hemostática mixter baby 14
cm 5 1/2, ao preço de r$ 96,5000 (noventa e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 079
- pinça hemostática mixter 23cm 9", ao preço de r$ 173,4500 (cento e setenta e tres reais e
quarenta e cinco centavos) por un; item 080 - pinça hemostática moynihan 21cm 8 1/4, ao preço
de r$ 163,3500 (cento e sessenta e tres reais e trinta e cinco centavos) por un; item 082 - pinça
kocher curva 18 cm, ao preço de r$ 96,3000 (noventa e seis reais e trinta centavos) por un; item
083 - pinça kocher curva 24cm, ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un;
item 084 - pinça kocher reta 18 cm, ao preço de r$ 95,2000 (noventa e cinco reais e vinte
centavos) por un; item 085 - pinça kocher reta 24 cm, ao preço de r$ 133,6500 (cento e trinta e
tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 086 - pinça farabeuf lambotte com cremalheira
26cm, ao preço de r$ 968,8000 (novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por un;
item 088 - pinça lowmann grande para osso 20cm, ao preço de r$ 550,0000 (quinhentos e
cinquenta reais) por un; item 089 - pinça magil 25cm, ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta
e cinco reais) por un; item 090 - pinça mixter 20 cm, ao preço de r$ 153,3000 (cento e cinquenta
e tres reais e trinta centavos) por un; item 091 - pinça mixter baby 14 cm, ao preço de r$ 96,8000
(noventa e seis reais e oitenta centavos) por un; item 092 - pinça mosquito curva 12 cm, ao preço
de r$ 58,9500 (cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos) por un; item 093 - pinça
mosquito reta 12 cm, ao preço de r$ 57,7000 (cinquenta e sete reais e setenta centavos) por un;
item 094 - pinça pean 16 cm, ao preço de r$ 107,0000 (cento e sete reais) por un; item 099 - pinça
rugina lambotte 20 cm para cirurgia óssea, ao preço de r$ 206,0000 (duzentos e seis reais) por
un; item 102 - pinça satinsky cardiovascular 10 cm, ao preço de r$ 400,0000 (quatrocentos
reais) por un; item 103 - ponta de aspirador adulto angulada 1/4", ao preço de r$ 275,0000
(duzentos e setenta e cinco reais) por un; item 104 - porta agulha baumgartner 14cm 5 1/2", ao
preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 105 - porta agulha fio de aço 20cm, ao
preço de r$ 79,7000 (setenta e nove reais e setenta centavos) por un; item 106 - porta agulha
grande 18 cm, ao preço de r$ 89,6000 (oitenta e nove reais e sessenta centavos) por un; item
107 - porta agulha mayo hegar médio 16 cm, ao preço de r$ 70,3000 (setenta reais e trinta
centavos) por un; item 108 - porta agulha mayo hegar 14cm, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais)
por un; item 109 - porta agulha médio 14cm, ao preço de r$ 70,1500 (setenta reais e quinze
centavos) por un; item 110 - porta agulha médio com widia 14 cm, ao preço de r$ 366,0000
(trezentos e sessenta e seis reais) por un; item 111 - porta agulha pequeno 12 cm com wídea,
ao preço de r$ 72,5000 (setenta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 112 - porta
agulha wangenstern 27cm 10 1/2", ao preço de r$ 184,9000 (cento e oitenta e quatro reais e
noventa centavos) por un; item 114 - tesoura de joseph curva, ao preço de r$ 84,0000 (oitenta
e quatro reais) por un; item 115 - tesoura iris curva 12 cm, ao preço de r$ 56,4000 (cinquenta e
seis reais e quarenta centavos) por un; item 116 - tesoura iris reta 12 cm, ao preço de r$ 54,7000
(cinquenta e quatro reais e setenta centavos) por un; item 117 - tesoura mayo curva 15 cm, ao
preço de r$ 60,7000 (sessenta reais e setenta centavos) por un; item 118 - tesoura mayo 15 cm
reta, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por un; item 119 - tesoura metzembaum
reta 18 cm 7", ao preço de r$ 87,9500 (oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) por un;
item 120 - tesoura metzembaum reta 23 cm 9", ao preço de r$ 118,4000 (cento e dezoito reais e
quarenta centavos) por un; item 121 - tesoura metzembaum curva 18 cm 7", ao preço de r$
90,0000 (noventa reais) por un; item 122 - tesoura metzembaum curva 23 cm 9", ao preço de r$
130,3000 (cento e trinta reais e trinta centavos) por un; item 123 - válvula doyen 45x120 mm, ao
preço de r$ 277,0000 (duzentos e setenta e sete reais) por un; item 124 - válvula doyen 60x120
mm, ao preço de r$ 354,0000 (trezentos e cinquenta e quatro reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatorze de setembro
de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 145/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 143/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS em favor das empresas: PROMEDICA
MEDSERVICE LTDA - item 007 - cuba redonda inox pequena 10,5 x5 cm, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 008 - cuba rim 26x12x6 cm, ao preço de r$ 74,9000 (setenta e
quatro reais e noventa centavos) por un; item 066 - caixa/estojo perfurada inox autoclavável
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para instrumentais cirúgicos, 42x28x12, ao preço de r$ 1.334,0000 (hum mil e trezentos e trinta
e quatro reais) por un; item 077 - bacia redonda em aco inoxidavel 41x8,5cm com capcidade de
6300 ml, ao preço de r$ 338,0000 (trezentos e trinta e oito reais) por un; item 108 - estojo de inox
perfurado 25x14x06 cm, ao preço de r$ 428,0000 (quatrocentos e vinte e oito reais) por un; item
109 - estojo de inox perfurado 32x16x08 cm, ao preço de r$ 629,0000 (seiscentos e vinte e nove
reais) por un; LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO - item 001 - afastador farabeuf grande (13 x 125
mm), conjunto de 02 un, ao preço de r$ 123,4900 (cento e vinte e tres reais e quarenta e nove
centavos) por un; item 002 - afastador farabeuf pequeno (7x100 mm), conjunto de 02 un, ao
preço de r$ 119,8700 (cento e dezenove reais e oitenta e sete centavos) por un; item 003 afastador gosset 30cm, ao preço de r$ 1.176,2100 (hum mil e cento e setenta e seis reais e vinte
e um centavos) por un; item 004 - cabo de bisturi no3, ao preço de r$ 38,1300 (trinta e oito reais
e treze centavos) por un; item 005 - cabo de bisturi no4, ao preço de r$ 38,1300 (trinta e oito reais
e treze centavos) por un; item 006 - cortador de fio steiman 45 cm com wídea, ao preço de r$
6.560,0000 (seis mil e quinhentos e sessenta reais) por un; item 009 - pinça allis 18 cm, ao preço
de r$ 142,2000 (cento e quarenta e dois reais e vinte centavos) por un; item 010 - pinça allis 19cm
7 1/2, ao preço de r$ 151,5800 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos) por un;
item 011 - pinça allis 23cm 9", ao preço de r$ 206,5000 (duzentos e seis reais e cinquenta
centavos) por un; item 012 - pinça anatômica dissecção com dente 16 cm, ao preço de r$
51,3300 (cinquenta e um reais e trinta e tres centavos) por un; item 013 - pinça anatômica
dissecção sem dente 16 cm, ao preço de r$ 46,0400 (quarenta e seis reais e quatro centavos)
por un; item 014 - pinça babycock 16 cm 6 1/4, ao preço de r$ 171,8000 (cento e setenta e um
reais e oitenta centavos) por un; item 015 - pinça babycock 24 cm 9 1/2, ao preço de r$ 213,6000
(duzentos e treze reais e sessenta centavos) por un; item 016 - pinça cheron 24 cm, ao preço
de r$ 241,6000 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) por un; item 017 - pinça
clamp intestinal curva 25cm 10", ao preço de r$ 709,1600 (setecentos e nove reais e dezesseis
centavos) por un; item 018 - pinça clamp intestinal reta kocher 25cm 10", ao preço de r$ 517,0000
(quinhentos e dezessete reais) por un; item 019 - pinça clamp vascular debakey atraumática 10
cm 90 graus, ao preço de r$ 552,1400 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos)
por un; item 020 - pinça clamp vascular debakey 22 cm, ao preço de r$ 913,0000 (novecentos e
treze reais) por un; item 021 - pinça clamp vascular debakey 29 cm, ao preço de r$ 1.067,0000
(hum mil e sessenta e sete reais) por un; item 022 - pinça clamp vascular debakey angulada 20
cm, ao preço de r$ 869,7600 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) por
un; item 023 - pinça collin coração reta 16 cm, ao preço de r$ 183,2900 (cento e oitenta e tres
reais e vinte e nove centavos) por un; item 024 - pinça clamp debakey vascular 60 graus 25 cm,
ao preço de r$ 1.020,6000 (hum mil e vinte reais e sessenta centavos) por un; item 025 - pinça
collin coração reta 25 cm 10", ao preço de r$ 186,9600 (cento e oitenta e seis reais e noventa e
seis centavos) por un; item 026 - pinça crile reta 16cm, ao preço de r$ 82,4000 (oitenta e dois
reais e quarenta centavos) por un; item 028 - pinça de dissecção debakey 24cm, ao preço de r$
404,7000 (quatrocentos e quatro reais e setenta centavos) por un; item 029 - pinça de dissecção
debakey 30 cm 12", ao preço de r$ 526,0000 (quinhentos e vinte e seis reais) por un; item 030 pinça dissecção potts-smith com serrilha 18 cm, ao preço de r$ 106,2000 (cento e seis reais e
vinte centavos) por un; item 031 - pinça foester 18 cm 7", ao preço de r$ 135,7500 (cento e trinta
e cinco reais e setenta e cinco centavos) por un; item 032 - pinça foester 25 cm 10", ao preço de
r$ 164,1700 (cento e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) por un; item 033 - pinça
hemostática kelly reta 16cm 6 1/4, ao preço de r$ 84,6500 (oitenta e quatro reais e sessenta e
cinco centavos) por un; item 034 - pinça hemostática mixter baby 14 cm 5 1/2, ao preço de r$
123,3000 (cento e vinte e tres reais e trinta centavos) por un; item 035 - pinça hemostática mixter
23cm 9", ao preço de r$ 229,9500 (duzentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
por un; item 036 - pinça hemostática moynihan 21cm 8 1/4, ao preço de r$ 208,5000 (duzentos
e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 037 - afastador farabeuf extra grande (20 x 180
mm), conjunto de 02 un, ao preço de r$ 157,1500 (cento e cinquenta e sete reais e quinze
centavos) por un; item 038 - pinça kocher curva 24cm, ao preço de r$ 229,5400 (duzentos e
vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 039 - pinça kocher reta 18 cm, ao
preço de r$ 219,3000 (duzentos e dezenove reais e trinta centavos) por un; item 040 - pinça
kocher reta 24 cm, ao preço de r$ 222,8500 (duzentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 041 - espátula maleável 30x2,5 cm, ao preço de r$ 118,3000 (cento e
dezoito reais e trinta centavos) por un; item 042 - pinça mixter baby 14 cm, ao preço de r$
155,1500 (cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) por un; item 043 - pinça mosquito
curva 12 cm, ao preço de r$ 73,4000 (setenta e tres reais e quarenta centavos) por un; item 044
- pinça mosquito reta 12 cm, ao preço de r$ 71,6000 (setenta e um reais e sessenta centavos)
por un; item 045 - pinça satinsky debakey atraumática 23 cm, ao preço de r$ 1.018,6500 (hum mil
e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 046 - ponta de aspirador yankauer 27
cm, ao preço de r$ 259,2500 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) por
un; item 047 - porta agulha baumgartner 14cm 5 1/2", ao preço de r$ 167,0900 (cento e sessenta
e sete reais e nove centavos) por un; item 048 - porta agulha mayo hegar 18 cm com videa, ao
preço de r$ 452,9500 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos) por un;
item 049 - porta agulha mayo hegar médio 16 cm, ao preço de r$ 93,9500 (noventa e tres reais
e noventa e cinco centavos) por un; item 050 - porta agulha mayo hegar 14cm, ao preço de r$
86,2000 (oitenta e seis reais e vinte centavos) por un; item 051 - porta agulha wangenstern 27cm
10 1/2", ao preço de r$ 324,1000 (trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) por un; item
052 - tesoura de joseph curva, ao preço de r$ 95,7900 (noventa e cinco reais e setenta e nove
centavos) por un; item 053 - tesoura de joseph reta, ao preço de r$ 112,3000 (cento e doze reais
e trinta centavos) por un; item 054 - tesoura iris curva 12 cm, ao preço de r$ 73,8000 (setenta e
tres reais e oitenta centavos) por un; item 055 - tesoura iris reta 12 cm, ao preço de r$ 72,3000
(setenta e dois reais e trinta centavos) por un; item 056 - tesoura mayo curva 15 cm, ao preço de
r$ 83,4000 (oitenta e tres reais e quarenta centavos) por un; item 057 - tesoura mayo 15 cm reta,
ao preço de r$ 72,6000 (setenta e dois reais e sessenta centavos) por un; item 058 - tesoura
metzembaum reta 18 cm 7", ao preço de r$ 95,0500 (noventa e cinco reais e cinco centavos) por
un; item 059 - tesoura metzembaum reta 23 cm 9", ao preço de r$ 184,2000 (cento e oitenta e
quatro reais e vinte centavos) por un; item 060 - tesoura metzembaum curva 18 cm 7", ao preço
de r$ 95,6000 (noventa e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 061 - tesoura metzembaum
curva 23 cm 9", ao preço de r$ 138,7000 (cento e trinta e oito reais e setenta centavos) por un;
item 062 - válvula doyen 45x120 mm, ao preço de r$ 347,7500 (trezentos e quarenta e sete reais
e setenta e cinco centavos) por un; item 063 - válvula doyen 60x120 mm, ao preço de r$
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423,8000 (quatrocentos e vinte e tres reais e oitenta centavos) por un; item 064 - oftalmoscópio
com lampada xenon com brilho e intensidade por toda vida útil iluminação brilhante e branca
óptica coaxial com maior campo de visão livre de sombras e manchas, possuir sistema óptico
selado e a prova de poeiras e sujeiras marcador de dioptrias iluminado para melhor visualização
em variadas condições de luz possuir no mínimo 28 lentes corretivas para ajuste de -25 a +40
dioptrias, sistema de lentes condensadoras em conjunto de 3 espelhos possuir filtro polarizador
linear cruzado para eliminação de reflexo, filtro verde livre de vermelho, protetor de borracha
para sobrancelhas para evitar riscos, cabo com bateria recarregável de lítio sem efeito de
memoria possuir reostato para controle de intensidade de iluminação possuir 6 abertura
selecionáveis pequena, media , grande, fenda fixador com graduação para medição filtro azul
cobalto. acompanha estojo para acondicionamento, manual em português, 01 (uma ) bateria
reserva e garantia de 12 meses, apresentar certificado de boas práticas da anvisa e registro no
ministério da saúde., ao preço de r$ 803,3500 (oitocentos e tres reais e trinta e cinco centavos)
por pç; item 065 - otoscópio construído em metal cromado e com fibra lux, dotado de 06 (seis)
espéculos permanentes e 30 (trinta) descartáveis, 01 (uma) lampada sobressalente e 01 (um)
cabo porta pilhas rosqueável. o produto devera ser confeccionado com material de primeira
qualidade, isento de rebarbas e sinais de oxidação, rosca perfeitamente delimitada, facilitando o
ajuste perfeito das pilhas e da mola. espéculos: 5 (cinco) de 3 mm, 10 (dez) de 4 mm, 10 (dez)
de 5 mm. tanto os espéculos permanente quanto os descartáveis deverão ser isentos de
rebarbas, sinais de oxidação ou quaisquer defeitos que interfiram no funcionamento do aparelho.
identificação. deve possuir sistema de iluminação de luz branca e extremamente brilhante; lente
giratória com aumento de 03 vezes no mínimo; cabeça altamente resistente a impactos; espéculos
autoclaváveis; cabo para utilização de pilhas ou baterias; deve possuir número de registro na
anvisa; deve possuir garantia de 12 meses de todas peças. disponibilizar os manuais do usuário
em português. no corpo do produto devera conter de forma legível e permanente, a marca do
fabricante. , ao preço de r$ 523,3200 (quinhentos e vinte e tres reais e trinta e dois centavos) por
un; item 067 - medidor, tipo pressao de cuff em tubo endotraqueal, tipo medicao manometro
analogico de aco, faixa trabalho graduacao de 0 a 120cmh2o, caracteristicas adicionais: monitor
integrado., ao preço de r$ 4.200,0000 (quatro mil e duzentos reais) por un; item 068 - caixa para
esterilizacao 32x16x8 cm perfurada em aco inox, ao preço de r$ 663,7000 (seiscentos e
sessenta e tres reais e setenta centavos) por un; item 069 - cabo para bisturi n.º 7 inox 17 cm
para lamina n.º 10 a 17, ao preço de r$ 54,1000 (cinquenta e quatro reais e dez centavos) por un;
item 072 - porta agulha c/widia mayo hegar 20 cm, ao preço de r$ 484,7500 (quatrocentos e
oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por un; item 073 - pinça anatômica longa 30 cm,
ao preço de r$ 198,5500 (cento e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item
074 - pinca mixter 24cm / 9 1/2", ao preço de r$ 216,1500 (duzentos e dezesseis reais e quinze
centavos) por un; item 075 - pinça rochester curva 24 cm, ao preço de r$ 158,0000 (cento e
cinquenta e oito reais) por un; item 076 - pinça rochester reta 24 cm, ao preço de r$ 156,1000
(cento e cinquenta e seis reais e dez centavos) por un; item 078 - escova para jarros, papagaios
3,440 x 10cm, comprimento cabeça da escova com cabo de arame torcido 12,5cm comprimento
, ao preço de r$ 245,3000 (duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) por un; item 079
- explorador/dilatador de coronária (bugias) 1,25 mm, ao preço de r$ 176,0500 (cento e setenta
e seis reais e cinco centavos) por un; item 080 - explorador/dilatador de coronária (bugias) 1,75
mm, ao preço de r$ 176,0500 (cento e setenta e seis reais e cinco centavos) por un; item 081 espátula reverdin baioneta 28 cm, ao preço de r$ 172,0800 (cento e setenta e dois reais e oito
centavos) por un; item 082 - tesoura de potts smith 45º 19 cm, ao preço de r$ 292,0000
(duzentos e noventa e dois reais) por un; item 083 - tesoura de potts smith 60º 19 cm, ao preço
de r$ 260,9000 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos) por un; item 084 - pinca kelly
curva delicada 14 cm, ao preço de r$ 450,3000 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)
por un; item 085 - pinca kelly reta delicada 14 cm, ao preço de r$ 87,0000 (oitenta e sete reais)
por un; item 086 - pinça mixter 18 cm , ao preço de r$ 143,5000 (cento e quarenta e tres reais e
cinquenta centavos) por un; item 087 - pinça babycock 20 cm , ao preço de r$ 180,3000 (cento
e oitenta reais e trinta centavos) por un; item 088 - pinca collin oval 19 cm, ao preço de r$
158,8000 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por un; item 089 - descolador hurt
23 cm, ao preço de r$ 165,9400 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
por un; item 091 - cizalha stille liston dupla articulação curva 23cm, ao preço de r$ 1.669,9600
(hum mil e seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos) por un; item 093 tentacanula, ao preço de r$ 40,3000 (quarenta reais e trinta centavos) por un; item 099 - cabo
bisturi redondo longo nº03 , ao preço de r$ 75,5000 (setenta e cinco reais e cinquenta centavos)
por un; item 100 - pinça babcock ang fechada 25 cm, ao preço de r$ 495,0000 (quatrocentos e
noventa e cinco reais) por un; item 101 - pinça babcock ang fechada 30 cm, ao preço de r$
570,0000 (quinhentos e setenta reais) por un; item 102 - pinça dietrich 25 cm, ao preço de r$
388,7500 (trezentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por un; item 104 - porta
agulha finochietto vídea 25 cm, ao preço de r$ 535,5000 (quinhentos e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos) por un; item 105 - porta agulha finochietto vídea 30 cm, ao preço de r$
590,0000 (quinhentos e noventa reais) por un; item 116 - pinça allis-costa para perineal 25 cm.
aço inox autoclavável, ao preço de r$ 179,5500 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos) por un; item 117 - pinça schimidt curva 18 cm. aço inox autoclavável, ao preço de r$
177,9500 (cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) por un; item 118 - pinça
mixter 20 cm, ao preço de r$ 176,0500 (cento e setenta e seis reais e cinco centavos) por un;
item 119 - porta agulha mayo hegar com videa 20 cm, ao preço de r$ 484,7500 (quatrocentos e
oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatorze de setembro
de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 152/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2022
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
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Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS em favor da empresa:
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME item 001 - adoçante dietetico liquido, isento
de sodio, sem calorias, a base de estévia embalagem com aproximadamente 100 ml. com registro
no ms., ao preço de r$ 19,9900 (dezenove reais e noventa e nove centavos) por fr; item 002 batata palha, pacote de 1kg, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por pct; item 003 bebida lactea 1000ml, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item 004 - canjica branca de
milho, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por
pct; item 005 - creme de leite u.h.t com embalagem tetra pack, peso liquido 200 gramas, com
registro no ministerio da agricultura/sif., ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos)
por cx; item 006 - doce de leite cremoso embalagem original do fabricante com registro no ma,
com data de fabricacao, validade e lote, com aproximadamente 700 gramas., ao preço de r$
23,2000 (vinte e tres reais e vinte centavos) por un; item 007 - po de gelatina com corantes
naturais, sabores variados: abacaxi, uva, framboesa, morango e limao, embalagem de
aproximadamente 75 gramas, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por cx; item
008 - po para gelatina sem sabor, incolor, embalagem com 2 saches de 6 gramas cada, ao preço
de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 009 - leite condensado peso liquido 395 gramas, com
registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por un; item
010 - leite uht desnatado, embalagem tetra pack de 01 litro, com registro m.a/sif/dispoa., ao preço
de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 011 - leite uht integral, sem lactose e
sem soja, embalagem tetra pack de 01 litro., ao preço de r$ 8,4000 (oito reais e quarenta
centavos) por un; item 012 - macarrao tipo argolinha, com ovos, embalagem com 500 gramas,
com garantina abina e registro no ma., ao preço de r$ 5,3500 (cinco reais e trinta e cinco
centavos) por pct; item 013 - macarrao tipo cabelo de anjo com ovos, enriquecido com ferro e
acido folico (vitamina b9), garantia abina, pacote 500 gramas, ao preço de r$ 6,6000 (seis reais
e sessenta centavos) por pct; item 014 - macarrao tipo espaguete com ovos, numero 8,
enriquecido com ferro e acido folico (vitamina b9).pacote com 1/2 kg, ao preço de r$ 5,2000
(cinco reais e vinte centavos) por pct; item 015 - macarrao para lasanha, com ovos, embalagem
com 500 gramas, ao preço de r$ 9,4000 (nove reais e quarenta centavos) por pct; item 016 macarrao padre nosso com ovos, embalagem com 500 gramas, com garantia abima, com registro
no ma., ao preço de r$ 5,2000 (cinco reais e vinte centavos) por pct; item 017 - macarrao tipo
parafuso, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 5,2000 (cinco reais e vinte
centavos) por pct; item 018 - macarrao penne, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao preço
de r$ 5,3500 (cinco reais e trinta e cinco centavos) por pct; item 019 - margarina com sal, pote
com 500 gramas, 65% de lipidios, enriquecida com vitamina a, registro no ma/sif/dispoa, ao preço
de r$ 8,2000 (oito reais e vinte centavos) por pt; item 020 - milho verde em conserva, peso
drenado de 200 gramas., ao preço de r$ 3,6000 (tres reais e sessenta centavos) por un; item
021 - pao de forma, fatiado, com casca embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 8,0000 (oito
reais) por pct; item 022 - po para refresco, varios sabores, adoçado, embalagem de
aproximadamente 240 gramas, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 023 - massa pronta
para pão de queijo em embalagem de 4kg, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por un;
item 024 - leite uht integral, embalagem tetra pack de 01 litro, com registro ma/s.i.f./dispoa., ao
preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por cx; item 025 - achocolatado diet (zero
adicao de acucar). embalagem de 210 gramas, com numero de lote, datas de fabricacao e
validade;, ao preço de r$ 16,4900 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos) por un; item 026
- coco ralado, desidratado, sem adicao de acucar. embalagem com 100 gramas, com datas de
fabricacao e validade;, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por pct; item 027 - óleo de coco
extravirgem da película, 100% natural. acidez abaixo de 0,3%. - pote 200 ml , ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por pt.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de setembro de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 539/2022, inclusive pautado no parecer jurídico
da Procuradoria-Geral do Município, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória, nos
termos do Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto constituise da aquisição de SORBITOL 0,027 G/ML +MANITOL 0,0054 G/ML 1000 ML SISTEMA
FECHADO, para atender as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 14 de setembro de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
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MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
128º
Alvaro Teixeira Rolim
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 15 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
9º
Diego Viana de Mello
TNS/Médico Plantonista Internista
Varginha, 15 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
5º
Maicon Lourenzoni Brito de Oliveira
Técnico de Informática
Varginha, 15 de setembro de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços
a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
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 nº557/21, 032/22, 213/22, 214/22, 354/22 e 365/22; 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
- Josias Silva dos Santos
Técnico de Enfermagem 01.08.2022 a 27.01.2023
Enquanto durar o impedimento do titular.
- Kellen Constantino
Técnico de Enfermagem 02.08.2022 a 28.01.2023
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Giovanni S. Pessim
Técnico de Laboratório 02.08.2022 a 28.01.2023
Enquanto durar o impedimento do titular.
- Wildner Vinicius de Morais
TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma 05.08.2022 a
05.12.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Felipe Rocha Rabelo
TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma 20.08.2022 a
04.01.2023 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Bhiannca Oliveira Máximo
TNS/ES/Médico Plantonista/ Trauma 21.08.2022 a
05.10.2022 Ou até o provimento do cargo por concurso público.
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:
Adriana Silvia de Oliveira – Escriturário - Proc. 770/21 – Distrato em: 31/08/2022
Rosileide Maria de Morais – Escriturário – Proc. 745/21 – Distrato em: 31/08/2022
Ana Paula A. C. Siqueira – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 003/22 – Distrato em: 15/08/
2022
Ana Claudia S. Alves – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 032/22 – Distrato em: 14/08/
2022
Nubia Maria F. Ponciano – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 493/21 – Distrato em: 21/08/
2022
Francilene C. Da S. Rosa – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 045/22 – Distrato em: 20/08/
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Lucas Cândido da Silva – Médico do Trabalho – Proc. 122/22 – Distrato em: 24/08/2022
Francisca de P. Iria Penha – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 043/22 – Distrato em: 31/
08/2022
Claudia Soares Pereira – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 212/22 – Distrato em: 31/08/
2022
Suzana Ap. Adão Sabino – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 212/22 – Distrato em: 31/08/
2022
Valdenha N. G. de Lima – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 212/22 – Distrato em: 27/08/
2022
Wildner V. de Morais – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 557/21 – Distrato em: 04/08/
2022
Flávia Andreia S. Mendonça – Escriturário – Proc. 211/22 – Distrato em: 31/08/2022
Aparecida de F. Pereira – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 212/22 – Distrato em: 31/08/
2022
Ana Claudia P. das Dores – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 794/21 – Distrato em: 31/
08/2022
Sebastião Luiz Olimpio – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 251/22 – Distrato em: 31/08/
2022
Meirelene da Silva – Técnico de Enfermagem – Proc. 297/22 – Distrato em: 01/08/2022
Roseli Fátima da Silva – Aux. de Serv. Gerais Hospitalares – Proc. 514/21 – Distrato em: 23/08/
2022
Jousiany de P. Silva – Escriturário – Proc. 348/22 – Distrato em: 09/08/2022
Varginha, 31 de Agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE ADITIVO DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas 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, Processos
Administrativos nº007/22, 008/22 e 013/22; 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
- Sue Ellen K. A. Costa
Técnico de Enfermagem
13.08.2022 a 08.02.2023 Ou até o
provimento do cargo por concurso público.
- Beatriz Souza Terra
Técnico de Enfermagem
28.08.2022 a 23.02.2023 Ou até o
provimento do cargo por concurso público.
- Maurício Carvalho Mafra Bioquímico e Farmacêutico 02.08.2022 a 31.12.2022 Enquanto
durar o impedimento do titular.
- Najara A. Ari
Técnico de Enfermagem
31.08.2022 a 26.02.2023 Ou até o
provimento do cargo por concurso público.
REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 31 de Agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV

SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO
EXTRATO DE 6 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 004-2018
ADITIVO N º 004-2022
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência de 03 (três) meses, referente à locação de Infraestrutura
de rede de fibra óptica tipo monomodo com tecnologia GOPON para conectar sob demanda os
órgãos públicos denominado projeto INFOVIA.
Contratante: Município de Varginha e SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização
de Luto
Cnpj: 11.881.834\0001-70
Contratada: Ono Tecnologia e Segurança Digital Ltda.
Cnpj: 23.131.342\0001-46
Base Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666\93
Signatários: Pelo SEMUL, o Diretor Administrativo, Sr. Cristiano Lima Silva
Pela Contratada, o Sr. Jonatas de Oliveira Moreira
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
PORTARIA N.º 053/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADM DE SINDICÂNCIA
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria 036/2022 para o
Processo Administrativo de Sindicância nº 004/2022;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário;
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a data do vencimento da Portaria anterior.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 09 de setembro de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Srª. Benedita Germana
Campos, proprietária do lote urbano com inscrição nº 120240105001, portadora do CPF
739.431.856-72, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo N.º 11429/2022, em fls 07/08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais
2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa
do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Henrique Bernardes, proprietário do lote urbano com inscrição nº 312080290002, portador do CPF 039.597.78600, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
N.º 11477/2022, em fls 07/08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/
1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do
Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Srª. Maria Aparecida
Figueiredo, proprietária dos lotes urbanos com inscrição nºs 160160120000, 160160110000,
portadora do CPF 948.073.616-00, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar os
débitos constantes no Processo N.º 11635/2022, em fls 09 a 12, ou apresentar recurso no prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. José Olnem
Marcellini, proprietário do lote urbano com inscrição nº 090480159000, portador do CPF
005.199.286-87, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo N.º 12122/2022, em fls 09/10, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Srª. Joana Maximiano, proprietária do lote urbano com inscrição nº 310500310000, portadora do CPF 516.881.07649, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
N.º 12363/2022, em fls 07/08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/
1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do
Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Francisco Manoel
Tavares, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040140226001, no bairro Vila Barcelona,
portador do CPF xxxxxxx, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo N.º 12083/2022, em fls 07/08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 052/2022
PROCESSO Nº 085/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE RODÍZIOS FIXOS
E GIRATÓRIOS PARA CADEIRA DE RODAS PORTÁTIL DE AMBULÂNCIA.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Valor: R$ 6.222,00 (Seis mil, duzentos e vinte e dois reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso V, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 15 de setembro de 2022 – Kelly Cristina da Silva / Assistente Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 051/2022
PROCESSO Nº 084/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: ATILA HUMBERTO NOGUEIRA 09972185680
CNPJ: 32.350.973/0001-47
Valor: R$ 10.169,30 (Dez mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 15 de setembro de 2022 – Kelly Cristina da Silva / Assistente Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 051/2022
PROCESSO Nº 084/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: AURELIO FLAVIO SIQUEIRA LIMA
CNPJ: 00.346.281/0001-39
Valor: R$ 5.737,00 (Cinco mil, setecentos e trinta e sete reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 15 de setembro de 2022 – Kelly Cristina da Silva / Assistente Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 051/2022
PROCESSO Nº 084/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI
CNPJ: 19.769.219/0001-88
Valor: R$ 1.284,00 (Um mil, duzentos e oitenta e quatro reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 15 de setembro de 2022 – Kelly Cristina da Silva / Assistente Administrativo
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CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 20/2022
CONCEDE TÍTULO ESPORTISTA DESTAQUE

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e sua Mesa Diretora promulga o seguinte,
D E C R E TO L E G IS L A T I V O
Art. 1º Fica concedido ao SR WESLEY SILVA ROSA, o Título de “ESPORTISTA DESTAQUE”, pela
sua trajetória de sucesso no tênis de mesa, que vem enaltecendo o nome de nossa cidade e
levando-o ao lugar mais alto do podium.
Art. 2º O Título de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores Municipais.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 15 de setembro de 2022. 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria Nº 12/2022
NOMEIA PREGOEIRO, MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear como Pregoeiro e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os
Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Câmara Municipal, os seguintes servidores:
PREGOEIRO
- João Donizeti Bello
- Hélio Lino Junior
EQUIPE DE APOIO
- Luana Amâncio Pereira
- Luis Cláudio Fernandes Alves
- Ricardo Luis Ferreira Gonçalves
- Marta Bertoli
Art. 2º Os trabalhos dos servidores ora nomeados serão considerados serviço público relevante
e deverão ser executados conforme as disposições da Resolução nº 04/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria nº 42/2021.
Registre-se e publique-se.
Câmara Municipal de Varginha, 14 de setembro de 2022; 139° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria Nº 13/2022
INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE PARA OS FINS DE LICITAÇÃO
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:
Art. 1º Fica instituída uma Comissão Permanente na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis 8.883, de 08 de junho de 1994; 9.848, de 27 de maio
de 1998 e 9.854, de 27 de outubro de 1999, para processar e julgar as licitações desta Câmara,
durante o ano de 2022.
Art. 2º A Comissão Permanente ora instituída será integrada pelos seguintes servidores públicos:
JOÃO DONIZETI BELLO – PRESIDENTE; LUIS CLÁUDIO FERNANDES ALVES – SECRETÁRIO e
LUANA AMÂNCIO PEREIRA – MEMBRO AUXILIAR, ficando respectivamente como suplentes os
servidores: RICARDO LUIS FERREIRA GONÇALVES – PRESIDENTE; HÉLIO LINO JÚNIOR –
SECRETÁRIO, e MARTA BERTOLI – MEMBRO AUXILIAR.
Art. 3º Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão ora instituída serão considerados serviços
públicos relevantes.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 43/2021.
Registre-se e publique-se.
Câmara Municipal de Varginha, 14 de setembro de 2022; 139° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria Nº 14/2022
EXONERA SERVIDORES PÚBLICOS
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º EXONERAR, os seguintes servidores dos Cargos de Provimento em Comissão, desta
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Câmara Municipal:
MIRELLA PENHA DE SOUZA do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Serviço de
Comunicação - Símbolo CCL-5;
JOSÉ MARCELO AZEVEDO do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Serviço de
Contabilidade - Símbolo CCL-5;
JOÃO DONIZETI BELLO do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Serviço de Compras
- Símbolo CCL-5;
AURIENE BARBOSA do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Serviço de Controladoria
- Símbolo CCL-5;
KHENIA MARA GONÇALVES TAVARES do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Legislativo - Símbolo CCL-3
MARTA BERTOLI do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência - Símbolo CCL-3;
KARLA FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
de Gabinete de Vereadores - Símbolo CCL-2;
ANA CLÁUDIA VALLIM FURTUNATO BRITO do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
de Gabinete de Vereadores - Símbolo CCL-2;
LAUDIANA DE BRITO do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete de
Vereadores - Símbolo CCL-2;
REJANE PIMENTEL VENGA do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete de
Vereadores - Símbolo CCL-2;
BRUNO LEANDRO DE SOUZA do cargo de Assessor de Gabinete dos Vereadores - Símbolo
CCL-2;
EMANUELLY LUCIO ALVES do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência - Símbolo CCL-3;
MARCOS HENRIQUE BENETON JUNIOR do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência Símbolo CCL-3;
RUGEILSON DA SILVA ROSA do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência - Símbolo CCL3;
DANIEL LINO RIBEIRO do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência - Símbolo CCL-3;
MARINA HELENA LUCIO TRISTÃO AMÉLIO do cargo de Assessor de Gabinete da Presidência Símbolo CCL-3;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.
Registre-se e publique-se.
Câmara Municipal de Varginha, 15 de setembro de 2022; 139° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução Nº 2/2022
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NO QUADRO DE
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga a seguinte
RESOLUÇÃO
Art. 1º Ficam criados os seguintes cargos públicos no Quadro de Servidores da Câmara Municipal
de Varginha:
Denominação
Provimento
Classe
Quant.
Valor
Assessor Parlamentar
Amplo
I
15
R$ 2.203,20
Assessor Parlamentar
Amplo
I
2
R$ 3.051,40
Assessor Parlamentar
Amplo
III
4
R$ 6.102,79
Art. 2º Ficam extintos os seguintes cargos públicos no Quadro de Servidores da Câmara
Municipal de Varginha:
Denominação
Provimento Símbolo Quantidade Valor
Chefe do Serviço de Controladoria
Amplo
CCL-05
1
R$ 6.102,79
Chefe do Serviço de Compras
Amplo
CCL-05
1
R$ 6.102,79
Chefe do Serviço de Contabilidade
Amplo
CCL-05
1
R$ 6.102,79
Chefe do Serviço de Comunicação
Amplo
CCL-05
1
R$ 6.102,79
Assistente Técnico Legislativo
Amplo
CCL-03
1
R$ 3.051,40
Assessor Gabinete da Presidência
Amplo
CCL-03
1
R$ 3.051,40
Assessor de Gabinete de Vereador Amplo
CCL-02
10
R$ 2.203,20
Art. 3º O Relatório de Estimativa do Impacto Orçamentário-financeiro, consta do Anexo I desta
Lei.
Art. 4º As atribuições dos respectivos Cargos criados constam do Anexo II desta Lei.
Art. 5º A indicação de servidor para ocupar o cargo de Assessor Parlamentar Classe I a que se
refere o artigo 1º desta Resolução será realizada por indicação individual de cada Vereador.
Parágrafo Único. A indicação individual acima mencionada será a partir de 1º de janeiro de
2023.
Art. 6º Caberá exclusivamente à Presidência, após apresentação dos nomes para ocupação do
cargo mencionado no artigo 5º, analisar a documentação descrita no artigo 7º desta Resolução
e, caso não haja restrição, mediante a assinatura do termo de posse no qual o servidor firmará
o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e atribuições do cargo, promover a nomeação.
Art. 7º No ato da posse, o servidor nomeado para ocupar cargo de recrutamento amplo de
assessor parlamentar na Câmara Municipal assinará termo de posse no qual firmará o compromisso de fiel cumprimento dos deveres e atribuições do cargo e apresentará, sem prejuízo de
outros documentos requeridos pela direção geral da Câmara Municipal de Varginha:
l- declaração de bens e direitos que constituem seu patrimônio;
ll- declaração de inexistência dos impedimentos previstos nos arts. 8º e 9º;
lll- certidão de quitação eleitoral extraída da página do Tribunal Superior Eleitoral;
lV- atestado de bons antecedentes.
Art. 8º É vedada a posse no cargo em comissão de recrutamento amplo na Câmara Municipal de
Varginha de:
I - cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de:
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a) vereador;
b) servidor efetivo ocupante de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento;
c ) servidor ocupante de cargo de recrutamento amplo.
II - pessoa que exerça atividade empresarial ou participe de sociedade empresarial, exceto como
acionista, cotista ou comanditário;
III- pessoa que conste como acionista, cotista ou comanditado detendo a função de administração
da empresa ou da sociedade empresarial;
IV – pessoa condenada nos termos da alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar
Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 4
de junho de 2010.
Art. 9º Os cargos de que tratam esta Resolução não possuem natureza técnica ou científica,
não se enquadrando na exceção prevista no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República.
Parágrafo único – É vedada a acumulação dos cargos a que se refere o caput com o de
vereador.
Art. 10 O ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo de Assessor Parlamentar será
automaticamente exonerado:
I – com o encerramento da legislatura;
II – com o afastamento do Vereador;
III – na hipótese da licença do Vereador;
IV – com a ocorrência de vaga na Câmara Municipal, em razão de falecimento, renúncia ou perda
de mandato do Vereador.
Art. 11 A servidora gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
tem assegurada sua estabilidade no cargo, vedados a sua exoneração, o seu reposicionamento
e o seu remanejamento.
Parágrafo único – Na hipótese de ato de exoneração, se for constatado posteriormente que a
servidora estava grávida quando foi exonerada:
I – o ato será tornado sem efeito, com a reintegração da servidora ao cargo;
II – eventual servidor que tenha sido nomeado será exonerado automaticamente.
Art. 12 O décimo terceiro salário devido aos servidores será calculado proporcionalmente às
remunerações percebidas no respectivo exercício financeiro, com a aplicação do percentual de
adicional por tempo de serviço, quando for o caso, a que faça jus o servidor no mês de dezembro
de cada ano ou do último mês referente ao acerto rescisório, em caso de desligamento do cargo.
Art. 13 Caberá exclusivamente à Presidência promover a livre nomeação e exoneração dos
cargos que trata esta Resolução, na forma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Varginha.
Art. 14 As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotação orçamentária
própria da Câmara Municipal de Varginha.
Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 15 de setembro de 2022. 139º da Emancipação Politico
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE
RODRIGO SILVA NAVES
VICE PRESIDENTE
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
SECRETÁRIO
ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº101/2000
OBJETO: Criação e extinção de cargos públicos no quadro de servidores da Câmara Municipal
de Varginha.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a referida despesa enquadra-se na precisão orçamentária da
Câmara Municipal de Varginha e encontra-se adequada aos parâmetros financeiros da
administração, tendo como fonte de recursos a receita proveniente de Repasse de Duodécimos
da Prefeitura Municipal, não infringindo portanto, quaisquer disposições da legislação.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Sem reflexo, pois não aumenta a despesa orçamentária já
prevista para o referido exercício.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, pois o orçamento do referido exercício constará
dotação específica para atender as despesas com pessoal.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: Sem reflexo, pois o orçamento do referido exercício constará
específica para atender as despesas com pessoal.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A despesa criada não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que sua fonte de recurso advém da redução permanente das despesas pela
extinção de diversos cargos.
METODOLOGIA DE CÁLCULO: Para apuração utilizou-se como metodologia de cálculo os
valores referentes à extinção dos cargos em confronto com a criação de novos cargos.
CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
DENOMINAÇÃO
Assessor Parlamentar
Assessor Parlamentar
Assessor Parlamentar
TOTAL

PROVIMENTO
Amplo
Amplo
Amplo
-

CLASSE
I
I
III
-

QUANT.
10
2
4
16

VALOR
2.203,20
3.051,40
6.102,79
-

TOTAL
22.032,00
6.102,80
24.411,16
52.545,96

EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
DENOMINAÇÃO
Chefe de Serviço de Controladoria
Chefe de Serviço de Compras
Chefe de Serviço de Contabilidade
Chefe de Serviço de Comunicação

PROVIMENTO
Amplo
Amplo
Amplo
Amplo

CLASSE
CCL-05
CCL-05
CCL-05
CCL-05

QUANT.
1
1
1
1

VALOR
6.101,79
6.101,79
6.101,79
6.101,79

TOTAL
6.101,79
6.101,79
6.101,79
6.101,79

DENOMINAÇÃO
Assistente Técnico Legislativo
Assessor de Gabinete da Presidência
Assessor de Gabinete de Vereadores
TOTAL

PROVIMENTO
Amplo
Amplo
Amplo
-

CLASSE
CCL-03
CCL-03
CCL-02
-

QUANT.
1
1
10
16

VALOR
3.051,40
3.051,40
2.203,20
-

44
TOTAL
3.051,40
3.051,40
22.032,00
52.545,96

Varginha, 17 de agosto de 2022.
José Marcelo Azevedo
Chefe de Serviço de Contabilidade
ANEXO Il
QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR
I – CLASSE I:
I.1 - Qualificação desejável:
a) nível médio de escolaridade;
b) digitação e operação de microcomputador;
c) conhecimentos básicos de língua portuguesa;
I.2 – Atribuições:
a) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar o Vereador
em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;
b) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;
c) articular-se com órgãos internos e externos à Câmara e com autoridades diversas, quando
solicitado;
d) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;
e) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade parlamentar,
quando solicitado;
f) organizar e manter atualizada agenda telefônica oficial de entidades e de lideranças políticas
relacionadas com a área de atuação do Vereador;
g) executar atividades ligadas ao protocolo, registro e arquivamento de documentos e fichas;
h) executar atividades relacionadas à expedição de correspondências e ao cumprimento de
atos relativos aos serviços parlamentares;
i) realizar o controle da manutenção de equipamentos e instalações do local de trabalho;
j) exercer outras atividades atribuídas pelo Vereador.
II – CLASSE II:
II.1 – Qualificação desejável:
a) nível médio de escolaridade;
b) conhecimento dos métodos, técnicas e práticas relacionados com a atividade políticoparlamentar;
c) conhecimento da estrutura e do funcionamento da Câmara Municipal;
d) capacidade de realizar exposição de fatos e fundamentação clara e lógica;
e) aptidão para levantamento de dados necessários à elaboração de trabalhos técnicos;
f) domínio da língua portuguesa e da técnica de redação de documentos parlamentares;
g) digitação e operação de microcomputador.
II.2 – Atribuições:
a) desempenhar atividades de apoio à organização e à coordenação político-administrativa
relacionadas com as bases de atuação parlamentar, conforme orientação do Vereador;
b) auxiliar na realização de estudos e pesquisas para subsidiar os trabalhos do Vereador;
c) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;
d) articular-se com órgãos internos e externos à Câmara e com autoridades diversas, quando
solicitado;
e) elaborar correspondência oficial e demais textos relacionados com a atividade parlamentar;
f) exercer outras atividades atribuídas pelo Presidente.
III – CLASSE III:
III.1 – Qualificação desejável:
a) nível superior de escolaridade ou experiência por mais de 10 (dez) anos na função, com
exigência mínima de ensino médio completo;
b) conhecimento de princípios e práticas relacionados com a atuação do Poder Legislativo;
c) capacidade de planejar, coordenar e orientar atividades político-administrativas;
d) capacidade para atender, executar e comunicar, com rapidez, determinações superiores;
e) domínio da língua portuguesa, da técnica de redação de documentos parlamentares e de
proposições do processo legislativo;
f) digitação e operação de microcomputador.
III.2 - Atribuições:
a) atuar na organização, na coordenação e no controle das atividades político-administrativas
em Plenário e nas comissões e nas bases de atuação parlamentar, conforme orientação do
Vereador;
b) realizar estudos e pesquisas para subsidiar os trabalhos do Vereador;
c) assessorar o Vereador e representá-lo em reuniões, eventos e solenidades quando por este
designado;
d) articular-se com órgãos internos e externos à Câmara Municipal e com autoridades diversas;
e) recepcionar e atender pessoas, prestando as informações necessárias;
f) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo e propor estratégias de
atuação;
g) elaborar minuta de proposição do processo legislativo, correspondência oficial e demais
textos relacionados com a atividade parlamentar;
h) executar e controlar atividades administrativas referentes a dados funcionais dos servidores,
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frequência e material de consumo para as quais for designado;
i) executar trabalhos de assistência político-parlamentar ou legislativa e representar o Vereador
em reuniões, eventos e solenidades quando por este designado;
j) acompanhar matérias e publicações de interesse do Poder Legislativo;
k) exercer outras atividades atribuídas pelo Presidente.
Câmara Municipal de Varginha, 15 de setembro de 2022. 139º da Emancipação Politico
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE
RODRIGO SILVA NAVES
VICE PRESIDENTE
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
SECRETÁRIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022
A Câmara Municipal de Varginha/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.366.790/0001-84, com sede a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 –
Centro, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço Global, tendo como objeto a contratação de serviços incluindo mão-de-obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de projeto
de cabeamento estruturado no Prédio; Anexo I e no Anexo II da Câmara Municipal de
Varginha/MG, sito a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 – Centro, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28/09/2022 às 14h00min.
Informações/ Edital: Serviço de Compras da Câmara Municipal de Varginha - fone: (0**35)
3219-4757.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.camaravarginha.mg.gov.br no menu:
Transparência – Editas de Licitações.
Varginha/MG, 14 de setembro de 2022.
Zilda Maria da Silva
Presidente da Câmara Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 04/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022
A Câmara Municipal de Varginha/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.366.790/0001-84, com sede a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 –
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Centro, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço, tendo como objeto a aquisição de Equipamentos de Informática, Telefonia e
Segurança, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29/09/2022 às 14h00min.
Informações/ Edital: Serviço de Compras da Câmara Municipal de Varginha - fone: (0**35)
3219-4757.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.camaravarginha.mg.gov.br no menu:
Transparência - Licitações.
Varginha/MG, 14 de setembro de 2022.
Zilda Maria da Silva
Presidente da Câmara Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO AGOSTO/2022
Contrato no 08/2022 datado de 24/08/2022.
Fundamento: Dispensa licitatória nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores.
Objeto: Prestação de Serviço de coleta, guarda, organização e conservação do arquivo da
Câmara Municipal de Varginha.
Valor: R$ 5.700,00
Prazo: 12 meses.
Dotação Orçamentária: Código 01.122.7080.2.463 3390.40.00-26.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Digitalize Soluções em Documentos Ltda -ME.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Marcelo Rezende Nogueira.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO - AGOSTO/2022
Aditivo nº 14/2022 ao Contrato nº 011/2018. Firmado em 03/08/2022.
Objeto: Reajusta o Valor mensal em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022.
Prazo: Mantido originário.
Valor: R$ 2.958,68
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Ala Segurança Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Lindon Carlos Ferreira Lins.
Obs: Contrato inicial firmado em 25/09/2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

