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TRABALHAR MAIS DE 55 HORAS POR
SEMANA AUMENTA O RISCO DE MORTE,
DIZ ESTUDO DA OMS E OIT
As jornadas de trabalho excessivamente longas aumentam
muito as chances de morte por doenças cardiovasculares, de
acordo com estudo recente efetuado pela Organização Mundial
da Saúde (OMS) em parceria com a Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Segundo esse estudo, todos os anos, centenas
de milhares de pessoas morrem de doenças cardiovasculares e
acidentes vasculares cerebrais, por trabalhar demais. Esses
dados foram obtidos através de cálculos efetuados em 154
países, entre os anos de 1970 e 2018. As informações concluem
que, em 2016, 745 mil pessoas morreram em todo o mundo em
decorrência do excesso de trabalho, desses, 398 mil de acidentes
vasculares cerebrais e 347 mil de problemas cardíacos. Esses
números, representam, respectivamente, aumento de 19% e de
42% em comparação aos números registrados anteriormente.
O estudo também conclui que trabalhar mais de 55 horas
por semana aumenta, em 35%, as chances de se sofrer um
derrame e, em 17%, de se morrer de doenças cardíacas, isso se
comparado a jornadas de trabalho moderadas, de 25 a 40 horas
semanais. A taxa de mortes por doenças relacionadas ao trabalho
é significativamente maior em homens, cerca de 72% do total. A
EXPEDIENTE
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Secretário Municipal de Governo: Carlos Honório Ottoni Júnior

maior parte das mortes ligadas a jornadas de trabalho
prolongadas foi registrada em pessoas com mais de 60 anos.
Não é novidade que o trabalho em excesso está ligado a
vários problemas de saúde mental e física; Síndrome de Burnout,
depressão e ansiedade são algumas das doenças mais comuns
registradas atualmente, mas as consequências podem ser ainda
mais amplas. Em alguns casos, a fadiga gerada, dentro de certo
limite, é recuperável por meio do repouso. Porém, quando esse
estado é ultrapassado, leva a pessoa a uma fadiga crônica e,
posteriormente, não sendo tratada, surgem novas doenças, tais
como:
- Depressão;
- Transtornos mentais de ansiedade, bipolar, alimentar,
entre outros.
Outro fator importante que não deve ser ignorado são as
doenças ocupacionais que podem ser causadas pelo trabalho
em excesso. São elas:
- Lesão por Esforço Repetitivo (LER);
- Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
(DORT);
- Surdez;
- Estresse ocupacional;
- Dermatose ocupacional, entre outras.
Embora as transformações sofridas pelo tempo de
trabalho nas últimas décadas, considerando suas três dimensões,
duração, flexibilidade e intensidade, tenham obtido melhorias,
sejam elas nas indústrias de produtos e serviços ou no setor
público e no privado, há que se considerar que a jornada
prolongada ainda é um fator a ser otimizado em alguns cargos e
funções. Esse estudo da Organização Mundial da Saúde e da
Organização Internacional do Trabalho vem chamar atenção para
um problema global que, por ora, não parece ter uma solução
simples.
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Prefeito Verdi Melo acompanha as obras
da rotatória no Santa Maria
O prefeito Vérdi Melo acompanhou as obras de construção da
rotatória no bairro Santa Maria e da revitalização das calçadas
na Avenida Zoroastro Franco de Carvalho, com alargamento e
colocação de piso intertravado no entorno do Ribeirão.
Executada com recursos próprios do município a obra já
próxima ser entregue, vai solucionar o problema do trânsito
naquela localidade que atende considerável fluxo de veículos

vindos da região central e bairros.
“Como de costume eu gosto de acompanhar o trabalho das
nossas equipes. Esta obra foi muito sonhada por mim e pelo viceprefeito desde quando estávamos na Câmara de Vereadores onde
tivemos importante atuação em prol da população. E é muito
gratificante ver tudo se realizando”, disse o prefeito de Varginha
Vérdi Melo.
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UPA de Varginha completa 9 anos com
mais de 1,1 milhão de atendimentos
A UPA Varginha completou 9 anos.
A Unidade de Pronto Atendimento foi
inaugurada no dia 26 de junho de 2012.
Contando com atendimento 24 horas,
em sua estrutura inicial foram
contemplados 23 leitos para
atendimentos em Urgência e
Emergência clínica, cirúrgica e
pediátrica. Com a pandemia da Covid19, a UPA passou por uma
reestruturação, sendo dividida em dois
braços: “Covid” e “não Covid” para o
atendimento da demanda da
população, sendo que o número de
leitos foi ampliado e hoje são 31: - Covid
: 08 leitos de enfermaria adulto, 07 leitos
de CTI adulto, 05 leitos de enfermaria
pediátrica; - Não Covid: 05 leitos de
enfermaria adulto, 04 leitos de
emergência e 02 leitos de enfermaria
pediátrica. A equipe de profissionais
conta com 271 servidores.
Até o dia 26/06/2021, a UPA prestou
1.193.037 (um milhão, cento e noventa
e três mil e trinta e sete) atendimentos.
Os números de atendimentos por
período são: - anterior a pandemia da
COVID-19 média/mês 13.362 e média/
dia 445; com o início da pandemia da
COVID-19 a média/mês é de 7.831 e a
média/dia 261.
O número de atendimentos diminuiu
após o início da pandemia, pois uma
das ações do município para o
enfrentamento foi orientar a população
a procurar o serviço da Unidade
estritamente em casos de Urgências
e Emergências, os demais casos
foram orientados a procurar Unidades
Básicas/PSF’s.
Em relação a Sintomas Gripais
O total de atendimentos de
pacientes com Sintomas Gripais em
2020 foi 5.137, sendo a média/mês 571
e a média/dia 19 atendimentos. Em
2021, esse número apresentou um
aumento significativo, no total de
10.898 atendimentos, média/mês
1.816 e média/dia 96 até o momento.
Diante de tantos números
expressivos, a diretora da UPA, Pamela
Pereira Cândido afirma que “no nono
aniversário da UPA, a palavra principal
é gratidão. Gratidão a Deus por
abençoar nosso trabalho e nos manter
firmes, gratidão aos 271 servidores da

Unidade
que
trabalham
incansavelmente apesar de todas as
dificuldades enfrentadas na pandemia.
E gratidão à Prefeitura de Varginha pelo
comprometimento com a equipe e com
a população.”
Para marcar os nove anos de
funcionamento, nesta quarta e quintafeira, estão ocorrendo atividades pela
manhã. Nesta quarta teve Culto
Ecumênico com o padre João Batista
da Paróquia do Mártir São Sebastião,
o pastor Arley da Igreja Batista
Lagoinha e Cristiane do Centro Espírita
Francisco de Assis. As falas
enalteceram o trabalho dos
profissionais da UPA em prol da vida
das pessoas.
O médico infectologista Luis Carlos
Coelho, superintendente do gabinete de
gestão da Covid 19, destaca a
importância da UPA para o atendimento
de urgência e emergência, funcionando
com uma estrutura hospitalar, pronta
para dar os primeiros atendimentos. “E
agora, com a pandemia, a UPA se
tornou uma das principais portas de
entrada dos pacientes com síndromes
gripais e Covid 19. Graças ao esforço
da sua equipe, conseguimos criar um
ambiente de CTI e outro de enfermaria,
com leitos para receber nossos
pacientes no momento mais delicados
de suas vidas. O aniversário é da UPA,
mas hoje nossos parabéns vão para a
administração do prefeito Vérdi Melo
que tem sido parceiro de primeira hora,
se desdobrando desde o início da
pandemia para prestar assistência de
qualidade para nossos pacientes”,
disse Dr. Luiz Carlos.
O prefeito de Varginha, Vérdi Melo
ressalta que a UPA acompanhou a
evolução das demandas. “Temos um
olhar todo carinhoso com a UPA que é
referência no atendimento incansável
das pessoas, prestando à assistência
e salvando vidas com uma porta aberta
24h diariamente”. Vérdi ainda agradece
o comprometimento da equipe. “Quero
aqui deixar registrado o agradecimento
pela dedicação e profissionalismo
desses servidores que honram suas
profissões oferecendo um atendimento
humanizado às pessoas fragilizadas
em situações com problemas de saúde
e vamos seguir em frente, atendendo,
salvando vidas, vencendo etapas dia
após dia”.

A UPA pela demanda espontânea da população da região de cobertura
correspondente a 250.044 (duzentos e cinquenta mil e quarenta e quatro
habitantes), tendo como municípios de abrangência:
Boa Esperança: População – 40.219;
Cordislândia: População – 3.542;
Elói Mendes: População – 28.320;
Monsenhor Paulo: População – 8.727;
Santana da Vargem: 7.073;
São Gonçalo do Sapucaí: 25.561;
Varginha: População: 136.602
Fonte: site do IBGE – população estimada – 2020
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Hospital de Campanha do Município de
Varginha completa 1 ano de atendimento
O Hospital de Campanha de Varginha
completa nesta quarta-feira, 30 de junho, um ano de
funcionamento e a estrutura “não deixa nada a
desejar para os melhores CTI´s, para as melhores
manobras, para os melhores protocolos existentes
no enfrentamento à Covid-19”, garante o
superintendente do Gabinete Especial de
Enfrentamento à Covid-19, médico infectologista Luiz
Carlos Coelho. Ele afirma que “nenhum insumo,
nenhum medicamento, nenhum recurso técnico
deixa de se proporcionar aos pacientes e isso nos
deixa de consciência tranquila, se algum dia
precisarmos estar aqui, pois todos estamos sujeitos
a isso, nós vamos ser atendidos com a excelência
que a população merece”.
A declaração foi dada durante a cerimônia,
no auditório da Unifal – instituição onde está montado
o Hospital de Campanha do Município de Varginha.
Participaram autoridades e convidados. Os
depoimentos ressaltaram a importância deste
hospital no enfrentamento a pandemia.
Início
A equipe da Secretaria Municipal de Saúde
anteviu a necessidade de ampliação de atendimento
e em março de 2020 Varginha já tinha um plano de
contingência para o enfrentamento da Covid que
sinalizava para cenários ruins. Inicialmente, a
Prefeitura habilitou 8 leitos de CTI e 20 de enfermaria
com perspetiva de possibilidade de ampliação o que
acabou acontecendo diante de um cenário

epidemiológico desconfotável chegando aos atuais
20 leitos de CTI e 30 de enfermaria à disposição do
SUS e cadastrados no SUS Fácil que vem atendendo
toda a região, porque são leitos contingenciados.
O diretor do Campus da Unifal, Paulo
Roberto Rodrigues de Souza reforçou a parceria em
prol da saúde da população em um momento crítico
e enalteceu a necessidade da união de esforços.
Reflexão
Em seu pronunciamento o prefeito de
Varginha, Vérdi Melo disse que o momento é de
reflexão pautada especialmente pelo agradecimento
e para chamar a presença de Deus para a tomada
de decisões. Vérdi lembrou de “momentos difíceis
quando Varginha precisava comprar equipamentos
importados, com pagamento antecipado de um valor
considerável; se não comprássemos perderíamos
vidas e se comprássemos correríamos o risco de
não receber os respiradores; confesso que não dormi
por muitas noites, enfrentamos a situação e tudo
deu certo”.
O prefeito disse “somos filmados,
questionados, cobrados 24h; vivemos um ‘Big
Brother’, mas estamos aqui para trabalhar pela
população”. Vérdi revelou que acompanha
diariamente os números da UPA e do Hospital de
Campanha. “Gostaríamos que não tivéssemos óbitos,
mas infelizmente perdemos pessoas queridas”. Ele
agradeceu a todos que auxiliam no enfrentamento e
registrou a participação do atual superintendente do

Gabinete Especial de Enfrentamento à Covid, Luiz
Carlos Coelho, que até dias atrás conduzia a
Secretaria Municipal de Saúde, sempre dando
credibilidade às ações nessa pandemia.
Por outro lado, Dr. Luiz Carlos também
agradeceu ao prefeito Vérdi “que desde o primeiro
momento soube ouvir e dar todo suporte para que o
município investisse para enfrentar a pandemia, e
em dois meses Varginha montou um hospital de 50
leitos com todos os equipamentos do check list
exigidos pela Vigilância Sanitária Estadual para o
atendimento à população. “Houve decência”, concluiu
o médico.
Benção
A cerimônia foi encerrada com benção do
Padre Elias (Paróquia de Santana) que agradeceu a
Prefeitura pelo cuidado para com a popualação e do
Pastor Valmir que também declarou não cansar de
agradecer e elogiar o prefeito Vérdi pela condução
da Administração Municipal. Acompanharam a
cerimônia os secretários municipais de Governo,
Honorinho Ottoni; da Educação, Gleicione de Souza;
da Agricultura Marcos Batista; do Meio Ambiente,
Joadyslon Barra Ferreira; do procurador-geral do
Município, Evandro Santos; da diretora do Hospital
de Campanha, Lidiane Pereira da Silva; da diretora
da UPA Pamela Cândido; do vice-reitor da Unifal,
Alessandro Antonio Costa Pereira e do
subcomandante do 24º Batalhão da Polícia Militar,
major Alexandre Milhomem Silva.
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“Dia da Família na Escola” é celebrado à
distância na Rede Municipal de Ensino
De acordo com o calendário escolar
2021 da Rede Municipal de Ensino, o
sábado 19 de junho foi estabelecido
como o "Dia da Família na Escola", data
celebrada anualmente. As atividades
foram em casa devido à pandemia. O
tema proposto pela Secretaria Municipal
de Educação - SEDUC - foi “Momento
Cultural em Família”.
A suspensão das aulas presenciais
em prevenção ao coronavírus mudou a
programação das escolas e dos Centros
Municipais de Educação Infantil
(CEMEI´s-creche), levando a um
estímulo ainda mais forte à presença
das famílias no cotidiano escolar. A
SEDUC explica que é notório que o
envolvimento com a leitura, a música e
a produção artística estimulam a
criatividade, expressam sentimentos e
criam vínculos entre pais e/ou
responsáveis e filhos. Além das

atividades ligadas ao trabalho e ao
estudo, é importante ter momentos de
lazer e diversão neste período de
distanciamento social.
As Escolas e os CEMEI´s orientaram
as famílias sobre as atividades a serem
realizadas para vivenciarem esses
momentos. Durante a semana que
antecedeu à data, as equipes da SEDUC
enviaram propostas e mobilizaram a
comunidade escolar para que
participassem do Dia da Família na
Escola e aproveitassem para despertar
vínculos, aliviar o estresse e divertir toda
a família. De acordo com as equipes das
escolas, as famílias superaram as
expectativas e participaram com
entusiamo e animação.
A SEDUC parabeniza as equipes das
escolas e dos CEMEI´s pelo empenho
com que organizaram as atividades e as
famílias pela participação.

ALGUMAS DAS ATIVIDADES DO “DIA DA
FAMÍLIA NA ESCOLA”:
- Contação de alguma história (do álbum de
fotografias, dos familiares, das brincadeiras dos
pais quando eram crianças ou de livros infantis);
- Tocar um instrumento musical, ouvir música,
ensaiar para cantar uma música, dançar;
- Fazer uma pintura ou desenho da rotina familiar
ou registro dos momentos vividos em família;
- Assistir a um filme (“Sessão Cineminha com
pipoca");
- Brincar com o(a) filho(a) (explorando brincadeiras
que os pais/responsáveis brincavam na infância
ou outras brincadeiras como por exemplo, caça
ao tesouro, elefante colorido);
- Promover competições utilizando jogos
apropriados para a faixa etária do(a) filho(a) como
dominó e dama;
- Festa Junina em família;
- Cuidado com o pet da Família;
- Salão de Beleza em casa.
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PREFEITURA ENTREGA KIT DE CESTAS
BÁSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria
Municipal de Educação, iniciou a entrega de cestas
básicas para as famílias dos alunos matriculados na
rede municipal de ensino.
Foram adquiridos 33 mil kits que serão distribuídos
para as famílias de todos os alunos matriculados na
rede municipal durante três meses.
Para a retirada, o responsável legal pelo aluno
tem que ir à unidade de ensino munido de documento
de identidade com foto obedecendo horário e dias
determinados.
De acordo com o prefeito Vérdi Melo, “a nossa

maior preocupação, além do aprendizado, é a de
garantir a segurança alimentar de nossos alunos,
ajudando na alimentação das famílias, principalmente
em razão do atual momento, onde muitas famílias
ainda enfrentam dificuldades por conta da pandemia.
Esse é o nosso maior compromisso: garantir que
esse auxílio merenda chegue até cada um dos
nossos onze mil alunos, até que a rotina escolar
possa ser retomada de maneira integral”. Vérdi foi
até à Escola Camilo Tavares onde acompanhou a
entrega de algumas cestas básicas, conversou com
adultos e crianças.

XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social: Direito do povo e dever do estado com financiamento
público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social
O prefeito Vérdi Melo e o vice Leonardo Ciacci
participaram da abertura da XII Conferência Municipal
de Assistência Social , uma realização do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS), por meio
da Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social - SEHAD, no último dia 24,
online devido a pandemia. O tema foi “Assistência
Social: direito do povo e dever do Estado com
financiamento público para enfrentar as desigualdades

Valéria Aparecida Naves, presidente do CMAS

e garantir proteção social”.
Na abertura o prefeito Vérdi Melo falou da
importância da Conferência, que representa um
momento da participação popular na construção da
Política de Assistência Social. Ao lado do vice-prefeito
Leonardo Ciacci, Vérdi agradeceu a todos os
envolvidos nesse processo, em especial aos
membros do CMAS, que se desdobraram para
promover a Conferência. “A realização de uma
Conferência é um espaço de mobilização para a
participação social, tendo como foco a avaliação da
Política de Assistência Social e a construção de
diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único
de Assistência Social. O nosso foco é proporcionar
qualidade de vida àquelas pessoas desassistidas, e
nesse contexto entra a assistência social”, disse o
prefeito.
Também o vice-prefeito Leonardo deu as boas
vindas aos participantes da Conferência, que contou,
inclusive, com a participação de representantes de
outros municípios, devido a relevância do tema. “Foi
com muita honra que recebemos o convite para
participar desse momento onde serão debatidas

O prefeito Vérdio Melo (centro) com o vice-prefeito
Leonardo Ciacci e o secretário de Habitação e
Desenvolvimento Social, José Manoel Magalhães

soluções para a desigualdade social”, disse Ciacci.
A conferência contou ainda com a participação
do secretário municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social, Sérgio Takeishi, e do
secretário Municipal de Controle Interno, José Manoel
Magalhães, que ministrou a palestra do dia.
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Medidas de fiscalização entrarão em vigor efetivamente
A Lei Municipal nº 6.773, que regulamenta a prestação do transporte
individual de passageiros por meio de plataformas tecnológicas de aplicativos,
foi aprovada pela Câmara Municipal em 22 de dezembro de 2020, com prazo
de entrada em vigor de 60 dias, sendo imposição da Lei Federal nº 12.587, de
3 de janeiro de 2012.
Passados os 60 dias, a Prefeitura concedeu mais 120 dias para que os
motoristas de aplicativos regularizassem a sua situação a fim de obterem o
alvará, o qual autoriza a prestação do serviço na cidade de Varginha.
Transcorrido esse prazo total de 6 meses, as medidas de fiscalização
entrarão em vigor, de forma que os motoristas de aplicativos que ainda não
regularizaram sua situação, devem fazê-lo com urgência perante o
Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) da Prefeitura de Varginha.
A Prefeitura esclarece que após o cadastramento, a regularização e a
concessão do alvará, o motorista de aplicativo trabalhará dentro do que autoriza
a lei, fora da clandestinidade, o que é fator de segurança para ele próprio e
para a população que utiliza o serviço, que saberá que conta com um serviço
de qualidade e cujo prestador está apto para prestá-lo.
Quaisquer reclamações, elogios, denúncias ou informações acerca do
serviço poderão ser feitas no próprio DEMUTRAN, ou através do serviço de
Ouvidoria do Município, pelo 35 3690-2045 ou pelo email
ouvidoria@varginha.mg.gov.br.
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Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA)
divulga ações do Programa Pró Mananciais
A Prefeitura de Varginha,
por meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (SEMEA),
programou uma visita a Bacia
Hidrográfica do Ribeirão Santana.
No último dia 24, a supervisora de
Gestão e Planejamento Ambiental,
Roberta Cristina Ferreira e o
técnico de Meio Ambiente da
Copasa, Luís Carlos Lemes foram
conhecer as ações executadas
neste ano dentro do Programa Pró
Mananciais, desenvolvidas a partir
de
parcerias
com
as
comunidades locais e a Prefeitura,
lideranças e entidades civis,
sociais e ambientais, do poder
público, da iniciativa privada,
escolas públicas e privadas.
O
Programa
Pró
Mananciais tem o objetivo de
prevenção, de antecipar ações no
cuidado, na proteção e
recuperação das águas desde a
nascente até o ponto de captação.
Desde a implantação em
Varginha no ano de 2015, várias
ações
ambientais
são
desenvolvidas ao longo da bacia
do Ribeirão Santana, a exemplo
dos plantios de espécies nativas,
cercamento de Áreas de
Preservação
Permanentes,
implantação de bacias de
contenção de água de chuvas e

sedimentos
“barraginhas”,
manutenção das estradas rurais,
ações educativas, dentre outras.
Em
2021
foram
executados 38km de manutenção
das estradas rurais, que envolve
a
adequação
da
pista,
escoamento da água da chuva em
direção as “barraginhas”,
construção de lombadas, além do
desassoreamento
de
“barraginhas”
construídas
anteriormente, totalizando 276
unidades. Também foram
construidos
7.200m
de
cercamento
protegendo
nascentes e matas ciliares.
Ações como essas são de
extrema importância dentro de

uma bacia hidrográfica, uma vez
que o cercamento de nascentes e
Áreas de Proteção Permanente
(APP) evitam a entrada do gado e
outros animais pesados nas
nascentes e cursos d’águas,
evitando a compactação do solo,
que obstrui o afloramento da água,
processos erosivos e a destruição
da vegetação nativa, promovendo,
assim, a recomposição da mata
ciliar de forma natural, o que
melhora a qualidade e a
quantidade de água das bacias.
O plantio de mudas nativas
é de suma importância para o
processo de regeneração natural
das matas ciliares que constituem
formações vegetais que ocorrem
nas margens dos rios, córregos,

lagos, lagoas, represas e
nascentes e funcionam como filtro
ambiental, retendo poluentes e
sedimentos que chegariam aos
cursos d’água. Portanto, a sua
recuperação e manutenção
contribuem para proteger as
ribanceiras contra a erosão e o
consequente assoreamento e
poluição dos recursos hídricos,
conservando a qualidade e o
volume das águas.
A
construção
de
“barraginhas” se torna importante
ação ambiental, pois, por meio da
captação da água das chuvas, os
bolsões ajudam a recarregar os
lençóis freáticos, revitalizar
mananciais, controlar erosões e
recuperar áreas degradadas.
Diante de todas as ações
executadas pelo Programa Pró
Mananciais,
Varginha
é
amplamente beneficiada com
ações ambientais efetivas.
O município exalta as
ações dos proprietários dos
imóveis rurais, da bacia do
Ribeirão Santana, pela visão
sistêmica, uma vez que ao
aceitarem executar estas ações
em suas propriedades contribuem
para o bem comum da população
de Varginha e preservação do meio
ambiente equilibrado, para a atual
e futuras gerações.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

LEI N° 6.843, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
ACELERADOR LINEAR.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica o Poder Executivo AUTORIZADO a contratar financiamento junto à instituições em
geral, observadas as disposições legais e contratuais em vigor, bem como as justificativas e
orçamentos constantes do Processo Administrativo nº 154/2020, para aquisição de Acelerador
Linear de Fótons de Gantry fechado com auto-blindagem, a ser utilizado na Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, hospital público cadastro no CNES como Unidade
Oncoló-gica de Alta Complexidade – UNACON.
Parágrafo único. A quitação do financiamento poderá ser realizada através de recursos do
tesouro municipal, de verbas federais e estaduais, bem como de emendas parlamentares, não
se olvidando, ainda, a possibilidade de se utilizar tais recursos para reduzir o valor a ser
financiado.
Art. 2º Para pagamento do principal, juros e outros encargos da operação de crédito, fica a
instituição bancária autorizada a debitar na conta corrente, a ser indicada no contrato, os
montantes necessários à amortização e pagamento final da dívida, nos prazos a serem
estabelecidos no contrato.
Art. 3º Fica dispensada a emissão da nota de empenho para realização da despesa a que se
refere esta Lei, nos termos do § 1º do artigo 60 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 4º Os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados como receita no
Orçamento do Município ou em Créditos Adicionais.
Art. 5º O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao
atendimento desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de junho de 2021; 138º da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.843, DE 22 DE JUNHO DE 2021.
DESPESA DE CAPITAL
OBJETO DA DESPESA: Contratação de Financiamento para aquisição de Acelerador Linear.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão custeadas com recursos do tesouro municipal, por meio de verbas federais e estaduais, bem como emendas parlamentares, não se olvidando, ainda, a possibilidade de se utilizar tais recursos para reduzir o valor a ser financiado.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021: R$764.500,41 (setecentos e sessenta e quatro mil e
quinhentos reais e quarenta e um centavos)
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$1.882.755,54 (hum milhão, oitocentos e oitenta e dois mil
e setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$1.817.108,29 (hum milhão, oitocentos e dezessete mil,
cento e oito reais e vinte e nove centavos).
METODOLOGIA DE CÁLCULO: Para apuração, utilizou-se a simulação de financiamento
constante nos autos do P.A. nº 154/2020, realizada pelo Banco do Brasil, o qual utilizou dos
parâmetros constantes no Programa Eficiência Municipal.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.844, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN,
PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PESSOAS POR ÔNIBUS, OBJETO
DE CONCESSÃO PELO PODER PÚBLICO, INSERIDO NO ITEM 16.01 DA LISTA DE SERVIÇOS
ANEXA À LEI MUNICIPAL Nº 4.021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2003, COM REDAÇÃO ALTERADA
PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.402 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica isento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, o serviço de
transporte público coletivo urbano de pessoas por ônibus, objeto de concessão pelo Município
de Varginha, inserido no subitem 16.01, da Lista de Serviços Anexa à Lei Municipal nº 4.021, de
30 de dezembro de 2003, com redação alterada pela Lei Municipal nº 6.402, de 26 de dezembro

de 2017.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo será utilizada como desoneração de custos, para
a contenção e modicidade do aumento do preço da tarifa do transporte público coletivo urbano
do Município de Varginha.
§ 2º A concessão da isenção se dará pelo período de até 01 (um) ano, ou até que se proceda
uma nova licitação para a concessão de serviços de transporte coletivo urbano no Município.
Art. 2º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo Único da
presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Ficam 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, 28 de junho de 2021; 138º da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WILLIAM GREGÓRIO GRANDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.844
OBJETO: REDUÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO (ISSQN TRANSPORTE COLETIVO URBANO)
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021: Sem reflexo, será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Embora alcance 02 (dois) meses do exercício de 2022, não
haverá reflexo, pois as medidas de compensação foram implementadas no exercício financeiro
de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, não aplicável ao exercício financeiro de 2023.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que foram está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de
outras receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO:
AUMENTO DA RECEITA DE IPTU DOS LOTEAMENTOS: PRAÇA DA MATA, PALMITAL, TERRA
NOBRE E BELO HORIZONTE 3. LANÇADO EM 2021 R$ 518.309,67 (quinhentos e dezoito mil,
trezentos e nove reais e sessenta e sete centavos).
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DO ISSQN PARA O SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE PASSAGEIROS APURADA PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12
(DOZE) MESES: R$ 492.185,49 (quatrocentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e cinco reais
e quarenta e nove centavos).
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 10.323, DE 31 DE ABRIL DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 31/03/2021, de Transferências de Recursos do Fundo Estadual
de Saúde, no valor de R$ 231.139,40 (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos
adicionais suplementares no valor de R$ 231.139,40 (duzentos e trinta e um mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos), a saber:
10.301.1400 - 2645
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL (2628)
Fonte de Recurso: 255 Código de Aplicação: 255.0015
VALOR: 231.139,40
TOTAL: 231.139,40
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no exercício de 2020 de recursos SES SAÚDE
BUCAL, conforme cálculo dos 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 março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0015 - SES SAÚDE BUCAL
CONTA BANCÁRIA:
9431 – BRASIL SES SAÚDE BUCAL, Ag. 032-9 C/C 75.723-3
Saldo Bancário em 31/12/2020
231.139,40
(-) RESTOS A PAGAR
0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
231.139,40
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
231.139,40
(=) SALDO REMANESCENTE EM 31/03/2021
0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.438, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha – FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 113.769,50 (cento e treze mil, setecentos e sessenta
e nove reais e cinquenta centavos), à seguinte dotação orçamen-tária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
310
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e Material Permanente
113.769,50
TOTAL
113.769,50
Art. 2º Os créditos aberto por este Decreto serão cobertos com recursos provenientes de:
V – excesso de arrecadação (art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64), proveniente de convênio federal
assinado junto ao Ministério da Saúde, por expectativa de transferência de recursos a ser concretizada neste
exercício 2021, conforme dados abaixo:
-Convênio MS nº 876397/2018 - na conta corrente da FHOMUV, Banco do Brasil, agência 0032-9, conta corrente
nº 85143-4 – R$ 113.769,50
TOTAL
113.769,50
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.440, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o inciso i, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha – FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), à seguinte dotação
orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
63
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
70.000,00
TOTAL
70.000,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
41
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
33.90.30 Material de Consumo
70.000,00
TOTAL R$
70.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.441, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2020, do programa PRO-HOSP 2014, fonte de recurso nº 255,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº 6.781
de 22/12/2020, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 14.781,87 (quatorze mil,
setecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
118
255
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.51 Outros e Instalações
TOTAL
14.781,87
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superavit financeiro verificado no
exercício de 2020, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 255
Conta: 74.689-4 – Banco do Brasil - PRO-HOSP 2014
Saldo bancário em 31/12/2020
18.539,87
(-) Restos a pagar
800,00
(=) Superavit Apurado
17.739,87
(-) Valor utilizado
2.958,00
(-) Valor do presente Decreto
14.781,87
(=) Saldo remanescente em 14/06/2021
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.442, DE 17 DE JUNHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha – FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 3.000.000,00 (três mi-lhões de reais), à seguinte
dotação orçamentária:
FICHA FONTE
ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
42
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
2.000.000,00
33.90.30 Material de Consumo
62
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000.000,00
TOTAL
3.000.000,00
Art. 2° Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
02
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
TOTAL
3.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.459, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO MUNICIPAL 10.374/2021, BEM COMO
AS REGRAS ESTABELECIDAS NO DECRETO MUNICIPAL 10.439/2021, VISANDO O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE
COVID-19.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da República,
têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive,
suplementar a legislação federal e a estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de manter as ações específicas para enfrentamento da COVID19, bem como os critérios rigorosos de proteção sanitária estipulados nos Decretos até então
editados pelo Município, e pelos Protocolos Sanitários confeccionados e amplamente divulgados
pela Vigilância Sanitária Municipal, somados à efetiva e ostensiva fiscalização devidamente
realizada por parte do Poder Público Municipal e dos demais órgãos de fiscalização e policiamento;
CONSIDERANDO que, inobstante seja imprescindível dar resposta rápida ao combate do
Coronavírus, também é de extrema necessidade a manutenção da economia, de forma que se
mitiguem, o mínimo possível, os efeitos no Setor;
CONSIDERANDO as restrições já implementadas em Decretos Municipais anteriores,
especialmente nos Decretos nº 10.374 de 13 de maio de 2021 e nº 10.439 de 17 de junho de
2021.
CONSIDERANDO, que as regras relacionadas à prevenção e combate à COVID-19 poderão ser
alteradas a qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores competentes;
DECRETA:
Art. 1° Ficam prorrogadas, até o dia 31 de julho de 2021, as medidas de prevenção e combate à
pandemia causada pela COVID-19 estabelecidas no Decreto
nº 10.374, de 13 de maio de
2021, assim como as regras estabecidas no Decreto Municipal nº 10.439 de 17 de junho de 2021
no que concerne às atividades econômicas neles estabelecidas.
Art. 2º As disposições estabelecidas em outros Decretos anteriores permanecem plenamente
vigentes, desde que não contrariem o disposto no presente Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.460, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
PRORROGA O MANDATO BIÊNIO 2019/2021 DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CODEVA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto no inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado a vigência do Decreto 10.327, de 09 de abril de 2021, enquanto durar o
Estado de Emergência decorrente da pandemia causada pelo COVID-19.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.463, DE 01 DE JULHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE REGRAS ESPECÍFICAS QUE ENVOLVEM A CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras específicas a serem seguidas por todos
aqueles envolvidos na Campanha de Vacinação contra a COVID-19, bem como aqueles que
foram ou serão imunizados;
CONSIDERANDO as notícias veiculadas pela imprensa de que há, por parte de indivíduos em
localidades diversas do país, casos concretos de escolha de marca de imunizantes ou mesmo
de revacinação de pessoas já imunizadas;
CONSIDERANDO, por fim, que os casos de comorbidades devem ser efetivamente comprovados por laudo médico completo, evitando-se hipóteses lamentáveis de “fura-filas”, fatos que,
se ocorrerem, importarão em providências administrativas, civis e criminais;

DECRETA:
Art. 1° Todo aquele que se recusar a se vacinar contra a COVID-19 em razão da marca do
imunizante a ser aplicado, assinará termo de recusa e de responsabilidade, e será incluído, de
forma automática, ao final da fila, recebendo a imunização, tão somente, após o último a ser
vacinados no grupo de pessoas com 18 (dezoito) anos de idade.
Art. 2º Eventual não aplicação específica de determinados imunizantes em indivíduos segue,
rigorosamente, as Notas Técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e/ou do
Ministério da Saúde, lançadas em razão do Plano Nacional de Vacinação – PNI, não sendo
aceitos laudos ou atestados médicos nesta temática.
Art. 3º Aqueles que não comparecerem para a imunização nas datas estabelecidas nos
cronogramas divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS deverão apresentar
justificativa por escrito, a qual será retida para auditoria, e poderá, se não corresponder à
verdade, ser encaminhada para providências criminais junto ao Ministério Público e aos órgãos
policiais.
Art. 4º Os portadores de comorbidades deverão apresentar laudo completo assinado por
profissional médico identificado, documento que ficará retido para auditoria técnica e, em havendo qualquer divergência, será encaminhado para os órgãos de fiscalização da atividade
médica, dentre os quais o Conselho Regional de Medicina – CRM, e demais órgãos de fiscalização e controle para as apurações e providências devidas.
Art. 5º É terminantemente proibida a aplicação de imunizantes diversos daqueles que tenham
sido tomados em 1ª (primeira) dose, bem como a aplicação de novos imunizantes àqueles que já
tiverem sido imunizados nas doses recomendadas, sendo que quaisquer casos, se houver,
serão encaminhados ao Ministério Público e aos órgãos policiais para as providências criminais
que se fizerem necessárias.
Art. 5º Os agentes públicos responsáveis pela vacinação cumprirão, rigorosamente, o
estabelecido no presente Decreto, sob pena de responsabilidade funcional, além de outras
medidas jurídicas que se fizerem necessárias.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha (MG), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.917, DE 23 DE JUNHO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei nº 2.673/1995, alterada
pela Lei Municipal nº 5.025/2009, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a servidora abaixo
relacionada:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SETOR / PERÍODO DE GOZO
Elismarina de Siqueira / 32484 / Escriturário / Seção de Farmácia Central / De 17/06/2021 a 13/12/
2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.918, DE 23 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Neusa Maria da Silva / 16.875-0 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEDUC / De 01/07/2021 a 30/07/
2021
Carlos Alberto Ciacci / 14.728-1 / Professor P-II / SEDUC / De 02/08/2021 a 31/08/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.925, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora PRISCILA FIRMINO, do cargo de Técnico em Enfermagem/UE – E-10,
nomeada pela Portaria nº 17.640, de 30/03/2021, em virtude de não ter entrado em exercício no
prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.926, DE 25 DE JUNHO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, em virtude de não terem tomado
posse dentro do prazo legal:
Nome
Cargo
Secretaria Portaria
Priscila Carnevale Silveira TNS/ES/Médico Pediatra – nível E-24 SEMUS
17.732/2021
Danilo Matheus Santos Alves
Técnico em Enfermagem/US
SEMUS
17.732/2021
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Nome
Cargo
Secretaria Portaria
Marina Maciente Silva
Técnico em Enfermagem/US
SEMUS
17.732/2021
João Mitio Nakashima Junior Técnico em Enfermagem/US
SEMUS
17.732/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.928, DE 25 DE JUNHO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Daniandra Figueiredo de Morais
TNS/ES/Médico Pediatra – Nível E-24
8º
Pollyane Almeida Lopes
TNS/ES/Médico Ginecologista – Nível E-24
8º
Ana Carolina Sousa Morais
TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da
Família – Nível E-24-DF
13º
Augusto Cesar Sousa Raimundo
TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da
Família – Nível E-24-DF
14º
Flávia da Silva Primo
Técnico em Enfermagem / UE – Nível E-10
39º
Matheus Henrique Flausino Fonseca Técnico em Enfermagem / US – Nível E-10
34º
Renata Silva dos Santos Silva
Técnico em Enfermagem / US – Nível E-10
35º
Shemeny Carolina Simões Penaforte Técnico em Enfermagem / US – Nível E-10
36º
Amanda Dantas Severino
Técnico em Enfermagem / US – Nível E-10
37º
Leiza Maria Vicente Costa
Técnico de Saúde Bucal – Nível E-14
9º
Joyce Sousa Monteiro
Técnico de Saúde Bucal – Nível E-14
10º
Talita Fernando Campos
Técnico de Saúde Bucal – Nível E-14
11º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.929, DE 25 DE JUNHO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Cleusimar Cardoso Alves Almeida
TNS/PS/Assistente Social – Nível E-23
3º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.930, DE 25 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.879/2021.
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 17.931, DE 28 DE JUNHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora INÊS MESQUITA DINIZ, para o cargo de
Professor PII, nível E-14, nomeada pela Portaria nº 17.828/2021, em virtude de desistência
expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.933, DE 29 DE JUNHO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificado o período de licença prêmio concedido através da Portaria nº 17.830/2021,
aos servidores abaixo especificados, por incorreção na contagem de dias:
Servidor
Onde se lê
Leia-se
Marcos Antônio Tavares
De 01/07/2021 a 31/07/2021 De 01/07/2021 a 30/07/2021
Simone de Paula Oliveira
De 18/05/2021 a 17/06/2021 De 18/05/2021 a 16/06/2021

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 007/2021
A Prefeitura do Município de Varginha/MG torna público que necessita locar, pelo prazo mínimo de
12 (doze) meses, prorrogáveis conforme seu interesse e suas necessidades, de acordo com a
legislação vigente, um imóvel para participante do funcionamento da Casa Lar, observando o que
dispõe o inciso X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
O imóvel deverá atender às seguintes especificações mínimas:
- 01 cozinha ampla;
- 01 copa;
- 01 sala;
- 03 banheiros;
-04 quartos;
- Lavanderia;
- Área externa (com espaço coberto);
- Estar localizado nos bairros Boa Vista, Bela Vista ou Vila Pinto.
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de, no mínimo 90 (noventa) dias, os
seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes
e valor locativo mensal em moeda corrente.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal
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de Varginha/MG, sito na Rua Julio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva, até às 15h00 do dia 22/07/2021
ou através do e-mail julio.angelo@varginha.mg.gov.br onde também podem ser sanadas quaisquer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor
atender às suas necessidades.
Varginha/MG, 01 de julho de 2021.
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração Interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 202 /2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 185 /2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de mini modem USB 3G,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 16 / 07 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 203 /2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 186 /2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de concreto usinado, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 02 / 08 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 204/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 187/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de materiais de higiene e
limpeza, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 02 / 08 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 205 /2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 188 /2021
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 de construção de uso na construção civil,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 03/ 08 / 2021 às 08h30.
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Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.

Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 210 /2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 193 /2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 206/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 189/2021
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 desinfetante para sanitização de superfícies, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 03/ 08 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de materiais odontológicos,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 08 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 207/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 190/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 201/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

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 eletrodomésticos, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 04 / 08 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.

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 TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no
regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, para contratação de serviços na área de engenharia
incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para construção de uma Quadra com Vestuários na Escola Municipal Dr.
Jacy de Figueiredo – CAIC I, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 27/ 07 / 2021 às 13h30
Data Abertura: 27 / 07 / 2021 às 14h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 208/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 191/2021
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 fisioterapia, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 04 / 08 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 209/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de materiais de escritório,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 08 / 2021 às 08h30

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 170/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2021
AVISO
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem técnica, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação
– Pregão Presencial nº 156/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de trator agrícola e
roçadeira.
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 01 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
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 023/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de vidros, painéis e persianas, decidiu por classificar, habilitar e
declarar vencedora no presente certame a empresa Wilian dos Santos Francisco Decorações
ME.
Varginha (MG), 28 de junho de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 090/2021
DECISÃO

LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2021
DECISÃO

Trata-se de Pedido de Reconsideração (fls. 274/284) apresentado pela empresa Cardiocenter
Especialidades Médicas Ltda. ME em face da decisão (fls. 265/266) que foi pela desclassificação
da empresa Medsul Remoções Ltda. EPP no Pregão Presencial nº. 090/2021 e determinou que
fosse convocada a segunda colocada para o cumprimento dos serviços constantes do item 3
do Edital de Licitação nº. 099/2021.
Alega a empresa Cardiocenter Especialidades Médicas Ltda. ME (1) que a decisão recorrida deu
provimento ao recurso, mas não acatou seu pedido de retorno à etapa de lances do certame; (2)
que não fora considerada sua alegação de vício na fase de credenciamento do certame, uma
vez que a empresa desclassificada não poderia sequer ter sido credenciada, devido as irregulares apontadas; e (3) que o pregoeiro se manteve inerte no momento do credenciamento em que
a recorrente alegou o impedimento da empresa Medsul Remoções Ltda. EPP, sendo que o mesmo
deveria ter diligenciado a fim de averiguar tal alegação.
Pede, ao final, o reconhecimento de vício no credenciamento e a retomada do processo licitatório
a partir da etapa de lances.
É breve o relatório. Fundamento e decido.
Pois bem. Inicialmente insta esclarecer que o credenciamento não constitui “fase” do processo
licitatório, tanto é verdade que trata-se de ato facultativo no pregão presencial, e por assim ser,
nenhum licitante pode ser impedido de se credenciar. Vejamos:
Lei nº. 10.520/200
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará
as seguintes regras:
(…)
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame;
Nesse sentido, aqueles que não se credenciarem ainda podem participar do certame, estando
impedidos somente de apresentarem lances verbais e interpor recursos administrativos. Vejamos:
Como dito, ao licitante não credenciado é permitido participar do pregão, ainda que o mesmo
sofra o ônus de não intervir durante a sessão. Sendo impedido, sobretudo, de apresentar
lances orais e interpor recurso (Niebuhr, Joel de Menezes. Pregão Presencial e Eletrônico. 4.
Ed. Curitiba: Zênite, 2006. p. 172).
Nota-se, portanto, que o credenciamento ou não de uma empresa gera efeitos tão somente à si
mesma, e não às demais participantes do certame. Isto é: o credenciamento ou não da empresa
desclassificada Medsul Remoções Ltda. EPP em nada afeta a relação da recorrente.
Além disso, no que se refere a atuação do pregoeiro, não há que se falar em inércia. Seu
desempenho foi diligente na condução dos trabalhos licitatórios, haja vista que naquele momento:
(i) A própria empresa Medsul Remoções Ltda. EPP atestou que cumpria as condições do Edital,
conforme consta na competente Ata da Sessão Pública:
Dando início aos trabalhos o Pregoeiro (…) indagou dos mesmos se formalmente preenchem
os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital, oportunidade em que foram apresentadas
as devidas declarações dando ciência de que cumprem plenamente tais requisitos (…). (fl.
248)
(ii) Não havia condições fáticas que permitissem, de imediato, que o pregoeiro promovesse
diligências externas, tendo feito aquilo que estava a seu alcance, a saber, oportunizar que as
licitantes se manifestassem em grau recursal, em estrita observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme consta na competente Ata da Sessão Pública:
(…) Face a questão suscitada, o Pregoeiro decidiu pelo sobrestamento do feito, aguardandose o interstício legal, conforme orienta o Inciso XVIII, do Artigo 4º da Lei nº. 10.520/2002, sendo
concedido o prazo de três dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar suas contrarrazões em igual número de dias,
que começam a contar do término do prazo do Recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. (fl. 249)
Ainda, mister ressaltar que após análise técnica do Departamento de Suprimentos (fls. 285/287)
e jurídica da douta Procuradoria-Geral deste Município (fls. 289/292) não fora constatado quaisquer vícios ou irregularidades no certame.
Todavia, há que se reconhecer que a decisão recorrida ensejou dubiedade em sua escrita, de
modo que, no intuito sanar eventuais contradições ou imprecisões que se fizeram entender,
reparo a redação da decisão proferida, sem contudo modificar seu teor, a fim de:
Conceder parcial provimento ao Recurso Administrativo interposto às fls. 253/257,
reconhecendo o impedimento da empresa Medsul Remoções Ltda. EPP com
fundamento na vedação insculpida no Subitem 04.09, alínea “e”, do Edital de Licitação
nº. 099/2021, mas indeferindo o pleito de retorno à etapa de lances, devendo o licitante
remanescente – ou seja, a própria recorrente Cardiocenter Especialidades Médicas
Ltda. ME – ser convocado para a referida contratação.
Imperioso reforçar, por fim, que o procedimento licitatório é norteado, em regra, pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público, de maneira que deve a Administração contratar a proposta técnica e economicamente mais vantajosa em benefício da coletividade.
Dê-se ciência.
Publique-se.
Varginha, 29 de junho de 2021.

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 142/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de tecido e linhas, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedoras no presente certame as empresas Nutrifênix Comércio Varejista e Serviço
Ltda e Compasse Papelaria e Representações EIRELI.
Varginha (MG), 01 de julho de 2021.

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 143/2021
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 a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para execução de serviços de manutenção e troca de calhas, rufos e condutores,
incluindo o fornecimento de mão- de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Patrícia Lino de Souza – ME, cujo valor global da contratação foi
de R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA N° 005/2019
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 Federal no 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar
no 123/2006, alterada pela Lei no 147/2014, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja
de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência e oportunidade, que a Proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração Pública;
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de gerenciamento de margem consignável
com desconto em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da
Administração Direta e Indireta do Município de Varginha e ADJUDICO em favor da
empresa Zetrasoft Ltda.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para fornecimento de materiais de escritório, conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços
em favor das empresas Fort Print Equipamentos e Suprimento de Informática Ltda.:
Item 75 – Fita p/ impressora Epson FX 2190 – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Un
– Master; Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.: Item 15 – Borracha branca escolar macia n.
60 – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Red Bor, Item 19 – Caixa padrão para arquivo morto – R$ 3,60
(três reais e sessenta centavos) Un – frama, Item 32 – Caneta hidrográfica - estojo c/ 12 cores
– R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Estj – Master, Item 35 – Cartolina dupla face – verde
– R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) Fls – PB, Item 45 – Clips nro 05 niquelado cx c/ 500 gr – R$
9,80 (nove reais e oitenta centavos) Cx – CT, Item 51 – Corretivo liquido a base de água frs c/ 18
ml – R$ 1,06 (um real e seis centavos) Un – Zas Traz, Item 58 – Envelope pardo 18 X 24cm – R$
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0,11 (onze centavos) Un – Scrity, Item 72 – Fita adesiva transparente 50m X 50mm – R$ 4,04
(quatro reais e quatro centavos) Rol – Embalando, Item 87 – Grampeador metálico capac. 100 fls
- dimensões (28 X 16 X 7cm) - peso: 0,500kg – R$ 62,90 (sessenta e dois reais e noventa
centavos) Un – Cavia, Item 90 – Grampos p/ grampeador 26/6 cx c/ 5000 unidades – R$ 4,15
(quatro reais e quinze centavos) Cx – CT, Item 98 – Lápis preto redondo nro 2 – R$ 0,17
(dezessete centavos) Un – Giotto, Item 119 – Papel contact transparente - rolo c/ 25 metros – R$
51,00 (cinquenta e um reais) Rol – Leonora, Item 140 – Pasta classificadora com grampo de
plástico - não encerada. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Deluca, Item 141 –
Pasta classificadora em cartolina, gram. 480g/m2 - cores cinza/verde/azul/amarela, lombo
regulável, grampo plástico estendido, injetado em polietileno, com capacidade para armazenar
600 folhas (ref. sulfite 75g/m2), dimensões: 345 X 235 mm, peso 0,09 kg, espessura 0,52 mm, não encerada. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Deluca, Item 144 – Pasta plástica
canaleta polipropileno 0,18 oficio – transparente – R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos)
Un – ACP, Item 147 – Pasta polionda c/ elástico - 250mm X 340mm X 5cm – R$ 2,66 (dois reais e
sessenta e seis centavos) Un – Alaplast, Item 148 – Pasta polionda c/elástico 250mm X 340mm
X 06cm – R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos) Un – Alaplast, Item 149 – Pasta polionda
com elástico - 250mm X 340mm X 3cm – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) Un –
Alaplast, Item 169 – Pincel de pelo redondo n. 10 – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)
Un – Master, Item 170 – Pincel de pelo redondo nº. 6 – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) Un –
Master, Item 193 – Porta carimbo em acrílico c/ 06 lugares – R$ 10,80 (dez reais e oitenta
centavos) Un – Novacril; Halley Alan Cabral de Andrade – EPP: Item 13 – Bobina de senha
numerada na cor azul - numerada 3 dígitos de 001 a 999 com 2000 senhas - material: papel (58
gr) - comprimento: 96 metros - diâmetro: 11cm - largura: 4cm – R$ 22,20 (vinte e dois reais e vinte
centavos) Rl – Mult, Item 17 – Box para cd – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Un – Videolar,
Item 23 – Calculadora de mesa com 12 dígitos – R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) Un – Zetta,
Item 79 – Formulários continuo 2 vias 80 colunas branco (autocopiativo) – R$ 255,00 (duzentos
e cinquenta e cinco reais) Cx – Jandaia, Item 81 – Grafite 2B - 0,7 mm - estojo com 12 unidades
– R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) Estj – Kaz, Item 110 – Mouse pad com apoio p/ punho
c/ almofada com gel - base de borracha antiderrapante, composição: borracha e material gelatinoso.
– R$ 27,20 (vinte e sete reais e vinte centavos) Un – Confort Pad, Item 126 – Papel pardo krafit
– R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Fls – Santeck, Item 138 – Pasta catalogo c/ 50 plásticos –
R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) Un – ACP, Item 206 – Quadro de feltro 90 X 60 moldura de
madeira – R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos) Un – Stalo, Item 229 – Trena 10m
com trava emborrachada larga – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) Pç – Thompson; Farah Licitações
e Comércio Ltda.: Item 20 – Caixa padrão para arquivo morto em polionda – R$ 5,28 (cinco
reais e vinte e oito centavos) Un – Polibras, Item 204 – Quadro branco med. 120cm X 90cm com
2cm de espessura, para escrita com marcador especial; moldura em alumínio. – R$ 89,00 (oitenta
e nove reais) Un – Cortiarte, Item 205 – Quadro de aviso branco, estrutura de madeira - medida:
1,20 X 1,10. – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Un – Cortiarte; Minas Papelaria & Informática
EIRELI: Item 31 – Caneta fluorescente - estojo com 4 cores – R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos)
Estj – Leonora, Item 69 – Fita adesiva tipo crepe 25 X 50 – R$ 3,40 (três reais e quarenta
centavos) Rol – Adelbras, Item 80 – Formulários contínuo 1 via 80 colunas branco cx c/ 3.000
folhas. – R$ 132,50 (cento e trinta e dois reais e cinquenta centavos) Cx – Maxprint, Item 103 –
Livro de ata vertical 50 fls 21,5 X 30,5cm – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) Un – SD,
Item 104 – Livro de atas c/ 100 fls – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) Un – SD, Item 105 – Livro
de protocolo de correspondência 1/4 100 fls – R$ 8,24 (oito reais e vinte e quatro centavos) Un
– SD, Item 127 – Papel sulfite 210 X 297mm – 75g/m2 – R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e
cinco centavos) Milh – One Suzano, Item 209 – Régua 20 cm plástica cristal – R$ 0,65 (sessenta
e cinco centavos) Un – Waleu, Item 210 – Régua 30 cm plástica cristal – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Un – Waleu; Rodrigo Damasceno Ferreira EPP: Item 08 – Apontador de lápis
manual tipo escolar – R$ 0,20 (vinte centavos) Un – Elite, Item 22 – Calculadora de mesa c/ 12
dígitos (visor e fita) - (impressão preto e vermelho) – R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três
reais) Un – Elgin, Item 36 – Cartolina na cor amarela – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls –
Anin, Item 37 – Cartolina na cor azul – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls – Anin, Item 38 –
Cartolina na cor branca – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Fls – Anin, Item 39 – CDR 700MB –
R$ 0,63 (sessenta e três centavos) Un – Elgin, Item 52 – DVD gravável – R$ 0,80 (oitenta
centavos) Un – Elgin, Item 128 – Papel sulfite A4 colorido cor amarelo (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20
(quatro reais e vinte centavos) Pct – Seninha, Item 129 – Papel sulfite A4 colorido cor azul (pct.
c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) Pct – Seninha, Item 131 – Papel sulfite A4
colorido cor rosa (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) Pct – Seninha, Item
132 – Papel sulfite A4 colorido cor verde (pct. c/ 100 fls) – R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos)
Pct – Seninha, Item 153 – Pen drive 16gb – R$ 27,25 (vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)
Un – Multilaser, Item 176 – PIstola p/ cola quente (fina) – R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos)
Un – Classe, Item 177 – Pistola p/ cola quente (grossa) – R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e
nove centavos) Un – Classe, Item 178 – Placa de E.V.A 40 X 60 - espessura 2mm – amarelo – R$
1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 179 – Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm azul
claro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 180 – Placa de E.V.A 40 X 60 espessura
2mm azul escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 181 – Placa de E.V.A 40 X
60 espessura 2mm branco – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 182 – Placa de
E.V.A 40 X 60 espessura 2mm laranja – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 183 –
Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm marrom – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti,
Item 184 – Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm preto – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un
– Haiti, Item 185 – Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm rosa – R$ 1,30 (um real e trinta
centavos) Un – Haiti, Item 186 – Placa de E.V.A 40 X 60 espessura 2mm vermelho – R$ 1,30 (um
real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 187 – Placa de E.V.A 40X60 espessura 2mm bege pele – R$
1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 188 – Placa de E.V.A 40X60 espessura 2mm verde
claro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 189 – Placa de E.V.A 40X60 espessura
2mm verde escuro – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 190 – Placa de E.V.A
40X60 espessura roxo – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Haiti, Item 207 – Refil de cola
quente (grossa) – R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) Pç – Rendicola, Item 208 – Refil p/ cola
quente fino – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Un – Rendicola; RVN Distribuidora de Produtos
EIRELI: Item 02 – Alfinete cabeça plástica cores variadas - cx. c/ 50 unid. – R$ 2,02 (dois reais e
dois centavos) Cx – Jocar, Item 03 – Almofada para carimbo n 04 tinta preta – R$ 5,03 (cinco reais
e três centavos) Un – S. Print, Item 04 – Almofada para carimbo nº. 03 tinta azul – R$ 2,89 (dois
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reais e oitenta e nove centavos) Un – S. Print, Item 05 – Almofada para carimbo nº. 04 tinta azuL
– R$ 5,03 (cinco reais e três centavos) Un – S. Print, Item 06 – Apagador p/ quadro branco – R$
3,10 (três reais e dez centavos) Pç – S. Print, Item 14 – Borracha branca c/ plástico e capa
protetora ergonômica, isenta de PVC, carga inerte e pigmentos, produto atoxico e não perecível.
dimensões aprox: 4,5 com de comp. X 1,1 cm de espessura, 2,2 cm de larg. borracha de
excelente desempenho, não deixa resíduos. – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Un – Make,
Item 16 – Borracha branca escolar nro 40 – R$ 0,15 (quinze centavos) Un – Serelepe, Item 40 –
CDR W regravável - 700 MB – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Elgin, Item 41 – Clips
nro 01 niquelado cx c/ 500gr – R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos) Cx – Xrmax, Item
42 – Clips nro 02 niquelado cx c/ 500 gr – R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos) Cx –
Xrmax, Item 43 – Clips nro 03 niquelado cx c/ 500 gr – R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco
centavos) Cx – Xrmax, Item 44 – Clips nro 04 niquelado cx c/ 500 gr – R$ 8,65 (oito reais e
sessenta e cinco centavos) Cx – Xrmax, Item 46 – Clips nro 06 niquelado cx c/ 500 gr – R$ 8,65
(oito reais e sessenta e cinco centavos) Cx – Xrmax, Item 47 – Clips nro 08 niquelado cx c/ 500
gr – R$ 8,65 (oito reais e sessenta e cinco centavos) Cx – Xrmax, Item 54 – Elástico gominha c/
100 gr – R$ 2,00 (dois reais) Cx – Premier, Item 55 – Envelope amarelo med. 26,5 X 36,5 – R$ 0,35
(trinta e cinco centavos) Un – Scrity, Item 56 – Envelope oficio branco 0,23X11,5 – R$ 0,08 (oito
centavos) Un – Scrity, Item 57 – Envelope p/ CD RW – R$ 0,15 (quinze centavos) Un – Scrity, Item
59 – Envelope pardo 24 X 34cm – R$ 0,20 (vinte centavos) Un – Scrity, Item 60 – Envelope pardo
26 X 36 cm – R$ 0,22 (vinte e dois centavos) Un – Scrity, Item 61 – Estilete lâmina estreita – R$
1,02 (um real e dois centavos) Un – Fij, Item 62 – Estilete lâmina larga – R$ 1,59 (um real e
cinquenta e nove centavos) Pç – Fij, Item 64 – Etiqueta auto adesiva formulário contínuo 89 X
23mm - 3 carreira - caixa com 18.000 etiquetas. – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Cx –
Polifix, Item 65 – Etiqueta auto adesiva formulário cont. 14,9X4,841 carreira - caixa c/ 3.000
etiquetas – R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) Cx – Polifix, Item 76 – Fita p/maquina calcular
sharp compet cs 1059 – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Un – M. Print, Item 86 – Grampeador
de mesa p/ grampos 9/14mm – R$ 72,00 (setenta e dois reais) Un – Jocar, Item 91 – Grampos p/
grampeador 9/8 ou 9/10 - caixa c/ 5000 unidades. – R$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos)
Cx – Fixpaper, Item 93 – Grampos trilho em metal 80mm entre furos cx. c/ 50 un – R$ 8,60 (oito
reais e sessenta centavos) Cx – Jocar, Item 94 – Grampos trilho plástico, 80mm entre furos - cx.
c/ 50 un – R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) Cx – Fixpaper, Item 96 – Lápis de cor tamanho
grande cx c/ 12 cores – R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) Cx – Injexpen, Item 102
– Lapiseira profissional corpo de aço 0,5mm – R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) Un –
Jocar, Item 108 – Molha dedo – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un – S. Print, Item 109
– Molha dedo com cera – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un – S. Print, Item 133 –
Papel vergê 180g 2010X297 A4 cor bege - pct c/ 50 fls – R$ 10,00 (dez reais) Pct – Usapel, Item
134 – Papel vergê 180g/m2 A4, na cor palha (pct c/ 50 fls) – R$ 10,00 (dez reais) Pct – Usapel,
Item 135 – Papel vergê A4 120g na cor branca – R$ 0,15 (quinze centavos) Fls – Usapel, Item 136
– Papel vergê A4 180g na cor salmon – R$ 0,20 (vinte centavos) Fls – Usapel, Item 137 – Pasta
AZ dorso largo com visor – R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) Un – DAC, Item
139 – Pasta catalogo com 100 plásticos médio – R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos)
Un – DAC, Item 143 – Pasta plástica c/ grampo trilho polipropileno oficio transparente – R$ 2,20
(dois reais e vinte centavos) Un – DAC, Item 145 – Pasta plástica com elástico – R$ 2,30 (dois
reais e trinta centavos) Un – DAC, Item 151 – Pasta sanfonada plástica c/ 24 divisórias – R$ 36,00
(trinta e seis reais) Un – DAC, Item 152 – Pasta suspensa completa marmorizada plastificada - c/
visor – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Un – Dello, Item 154 – Pen drive 8 GB – R$ 26,05
(vinte e seis reais e cinco centavos) Un – Multilaser, Item 157 – Perfurador de papel profissional
c/ 02 furos – capac. 100 folhas. – R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) Un – Cavia, Item 158
– Perfurador metálico de papel c/ 02 furos cap. 50 fls – R$ 78,00 (setenta e oito reais) Un – Cavia,
Item 160 – Pincel atômico 1100 P c/ ponta chanfrada preto – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos)
Un – Gatte, Item 161 – Pincel atômico 1100P azul – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un –
Gatte, Item 164 – Pincel atômico grande verde – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Gatte,
Item 171 – Pincel marca texto jg c/ 04 cores – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Jg – Kaz,
Item 172 – Pincel WBM 7 p/ quadro branco – cor verde – R$ 2,03 (dois reais e três centavos) Un
– Bic, Item 173 – Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor azul – R$ 2,03 (dois reais e três centavos)
Un – Bic, Item 174 – Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor vermelho – R$ 2,03 (dois reais e três
centavos) Un – Bic, Item 175 – Pincel WBM 7 p/ quadro branco, cor preta – R$ 2,03 (dois reais e
três centavos) Un – Bic, Item 194 – Porta durex grande – R$ 17,35 (dezessete reais e trinta e
cinco centavos) Un – Cavia, Item 195 – Porta durex pequeno – R$ 9,40 (nove reais e quarenta
centavos) Un – Cavia, Item 196 – Prancheta acrílica 17 X 22 – R$ 10,00 (dez reais) Un – Novacril,
Item 197 – Prancheta de madeira c/ prendedor de metal - tamanho oficio – R$ 4,00 (quatro reais)
Un – Souza, Item 218 – Tinta guache 7251 amarelo, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs –
Piratininga, Item 219 – Tinta guache 7252 vermelho frs. c/ 250 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs –
Piratininga, Item 220 – Tinta guache 7253 azul, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs –
Piratininga, Item 221 – Tinta guache 7256 verde, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs –
Piratininga, Item 222 – Tinta guache cor branco, frs. c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs –
Piratininga, Item 223 – Tinta guache cor preto, frs c/ 250 ml. – R$ 3,00 (três reais) Frs – Piratininga,
Item 224 – Tinta para carimbo automático cor preta – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Frs
– Radex, Item 225 – Tinta para carimbo azul – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S.
Print, Item 226 – Tinta para carimbo preta – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S. Print,
Item 227 – Tinta para carimbo vermelha c/ 40ml – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Frs – S.
Print; Lenice Nogueira da Silva EIRELI – ME: Item 48 – Cola bastão 40 gramas – R$ 0,84 (oitenta e
quatro centavos) Un – Frama, Item 67 – Extrator de grampo tipo espatula de inox – R$ 1,19 (um
real e dezenove centavos) Un – Cavia, Item 100 – Lapiseira 0.5 mm – R$ 1,40 (um real e quarenta
centavos) Un – Kaz, Item 101 – Lapiseira 0.7 mm – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) Un –
Kaz, Item 142 – Pasta de cartolina sem elástico com grampo – R$ 1,40 (um real e quarenta
centavos) Un – Amoart, Item 217 – Tesoura de inox pequena s/ ponta cabo plástico – R$ 1,48 (um
real e quarenta e oito centavos) Un – Jandainha 13 cm; Aliança Comércio e Distribuição Ltda.:
Item 25 – Caneta esfer. escr. grossa na cor azul – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
Item 26 – Caneta esfer. escr. grossa na cor preta – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic,
Item 27 – Caneta esfer. escr. grossa na cor vermelha – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un
– Bic, Item 28 – Caneta esferográfica 0,7 na cor azul - escrita de traço fino, esfera de tungstênio
0,8mm – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic, Item 29 – Caneta esferográfica 0,7 na cor
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preta - escrita de traço fino, esfera de tungstênio 0,8mm – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos)
Un – Bic, Item 30 – Caneta esferográfica 0,7 na cor vermelha - escrita de traço fino, esfera de
tungstênio 0,8mm – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Bic, Item 53 – DVD regravável – R$
4,89 (quatro reais e oitenta e nove centavos) Un – Elgin, Item 68 – Fita adesiva tipo crepe 12 X 65
– R$ 3,00 (três reais) Rol – Adelbras, Item 73 – Fita crepe 12 X 50 – R$ 2,20 (dois reais e vinte
centavos) Rol – Adelbras, Item 88 – Grampeador p/ grampos de 23/6 a 26/13 – R$ 24,30 (vinte e
quatro reais e trinta centavos) Un – ACC, Item 111 – Papel cartão azul – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 112 – Papel cartão na cor amarelo – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 113 – Papel cartão na cor branca – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 114 – Papel cartão na cor laranja – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 115 – Papel cartão na cor preto – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 116 – Papel cartão na cor rosa – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 117 – Papel cartão na cor verde – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 118 – Papel cartão na cor vermelho – R$ 0,67 (sessenta e sete
centavos) Fls – Minas Pel, Item 120 – Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor amarelo - pct c/ 50
fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) Pct – Spiral, Item 121 – Papel lumi paper 90g
2010X297 A4 cor azul - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) Pct –
Spiral, Item 122 – Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor laranja pct c/ 50 folhas – R$ 15,39
(quinze reais e trinta e nove centavos) Pct – Spiral, Item 123 – Papel lumi paper 90g 2010X297 A4
cor rosa - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) Pct – Spiral, Item 124 –
Papel lumi paper 90g 2010X297 A4 cor roxo - pct c/ 50 fls – R$ 15,39 (quinze reais e trinta e nove
centavos) Pct – Spiral, Item 125 – Papel lumipaper 90g 2010X297 A4 cor verde - pct c/ 50 fls – R$
15,39 (quinze reais e trinta e nove centavos) Pct – Spiral, Item 155 – Percevejo latonados cx c/
100 un. – R$ 2,31 (dois reais e trinta e um centavos) Cx – Jocar, Item 159 – Pincel atômico – jogo
com 12 cores. – R$ 14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos) Jg – Compactor, Item 162
– Pincel atômico 850, cj. c/ 6 cores – R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos) Un – Compactor,
Item 198 – Prendedor de papel binder clip 15mm cx c/ 12 un. – R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro
centavos) Un – Jocar, Item 201 – Prendedor de papel binder clip 32mm cx c/ 12 un. – R$ 7,20 (sete
reais e vinte centavos) Un – Jocar, Item 203 – Prendedor de papel binder clip 51mm cx c/ 12un.
– R$ 18,20 (dezoito reais e vinte centavos) Un – Jocar, Item 215 – Tesoura c/ lâmina em aço inox
c/ cabo plástico preto – 19cm – R$ 4,00 (quatro reais) Un – BRW; e Compasse Papelaria
Representações EIRELI: Item 01 – Agenda permanente em courvim preto – R$ 15,49 (quinze reais
e quarenta e nove centavos) Un – Kaz, Item 07 – Apontador de lápis grande com reservatório –
R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Un – Kaz, Item 11 – Bloco post it 38 X 51 c/ 04 un – R$ 2,69 (dois
reais e sessenta e nove centavos) Un – Kaz, Item 12 – Bloco post it 76 X 102 c/ 100 fls – R$ 3,28
(três reais e vinte e oito centavos) Un – Kaz, Item 18 – Caderno c/ 100 folhas capa dura ¼ – R$
2,90 (dois reais e noventa centavos) Un – Kajoma, Item 24 – Calculadora simples c/ 8 dígitos – R$
6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) Un – Kaz, Item 33 – Caneta marca texto - cor
amarelo. – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Kaz, Item 34 – Carbono 1 face preto
plastificado cx 100 fls – R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos) Cx – Kaz, Item 49 –
Cola escolar pastosa – 90 gr – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) Tub – Kaz, Item 50 –
Corretivo em fita 4,2mm X 12m – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Rol – Kaz, Item 63 –
Etiqueta A4 267 – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Cx – Pimaco, Item 66 - Etiqueta autoadesiva
branca 33,9 X 99mm - múltiplos usos – R$ 25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)
Env – Pimaco, Item 70 – Fita adesiva transparente 12 X 50 – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro
centavos) Rol – Kaz, Item 71 – Fita adesiva transparente 12 X 65 – R$ 1,24 (um real e vinte e
quatro centavos) Rol – Kaz, Item 74 – Fita dupla face 12 X 30 – R$ 3,50 (três reais e cinquenta
centavos) Rol – Kaz, Item 82 – Grafite 2B 0,5mm c/ 06 estojos c/ 12 un. – R$ 1,20 (um real e vinte
centavos) Est – CIS, Item 83 – Grafite HB 0,5 mm estojo c/ 12 un – R$ 0,62 (sessenta e dois
centavos) Est – Kaz, Item 84 – Grafite HB 0,7 mm - estojo c/ 12 un. – R$ 0,62 (sessenta e dois
centavos) Est – Kaz, Item 85 – Grafite HB 0,9mm – estojo c/ 12 un. – R$ 0,57 (cinquenta e sete
centavos) Est – Kaz, Item 89 – Grampeador tam. médio - metálico – 20 fls – R$ 12,00 (doze reais)
Un – Kaz, Item 95 – Lápis borracha – R$ 1,30 (um real e trinta centavos) Un – Kaz, Item 97 – Lápis
HB2B (cx c/ 12 unids) - com ponta fina – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Un – Leo, Item 99
– Lápis preto n 02 com borracha na ponta – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) Un – Kaz, Item 106 –
Lupa de mão – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Un – Kaz, Item 107 – Marcador permanente
p/ cd e dvd – 07 mm – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Kaz, Item 146 – Pasta plástica
em L polipropileno 0,15 oficio – transparente – R$ 1,00 (um real) Un – Kaz, Item 150 – Pasta porta
cartão de visita com 50 lugares – R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos) Un – ACP,
Item 156 – Perfurador de papel pequeno – R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) Pç – Kaz, Item 163
– Pincel atômico grande – preto – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Kaz, Item 165 – Pincel
atômico grande vermelho – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Un – Kaz, Item 166 – Pincel chato
nr 4 – R$ 1,23 (um real e vinte e três centavos) Un – Kaz, Item 167 – Pincel chato nr 8 – R$ 1,49
(um real e quarenta e nove centavos) Un – Kaz, Item 168 – Pincel de pelo chato n. 10 – R$ 1,79
(um real e setenta e nove centavos) Un – Kaz, Item 191 – Plástico p/ pasta catálogo "médio" – R$
0,21 (vinte e um centavos) Un – Kaz, Item 192 – Porta canetas – R$ 8,69 (oito reais e sessenta
e nove centavos) Pç – Dello, Item 199 – Prendedor de papel binder clip 19mm cx c/ 12 un. – R$
3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Un – Kaz, Item 200 – Prendedor de papel binder clip
25mm cx c/ 12 un. – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un – Kaz, Item 202 – Prendedor de
papel binder clip 41mm cx c/ 12 un. – R$ 15,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos) Un –
Kaz, Item 213 – Régua inox 30 cm – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Un – Kaz, Item
216 – Tesoura de inox media s/ ponta cabo plástico – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove
centavos) Un – Kaz.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de
fisioterapia, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda.: Item 01 –
Manovacuômetro analógico +/- 120 cm H² O – R$ 2.000,00 (dois mil reais) Pç – Murenas Analógico, Item 03 – Peak Flow Meter – medidor de pico de fluxo inspiratório – uso adulto e infantil. – R$
200,00 (duzentos reais) Un – Medicate ME04377A, perfazendo o valor total da contratação em
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2021
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 mobiliários,
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da
Lei Licitatória, em favor das empresas Farah Licitações e Comércio Ltda.: Item 06 – Bebedouro
refrigerador 50L 127V inox – R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) Un – Frisbel,
Item 07 – Cadeira de plástico resistente - capacidade 140kg em polipropileno com braço, na cor
branco. – R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) Un – Dolfin, Item 14 – Cadeiras
0 a 36kg - isofix para automóvel. – R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais) Un – Infanti,
Item 16 – Forno micro ondas 30 litros - capacidade volume útil minemo de 30 litros, resultado do
produto das dimensões internas da cavidade do equipamento - gabinete monobloco em aço
galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca.iluminação interna - painel de controle digital com funções pré-programadas - timer/ relógio porta com visor central, dotada de puxador e ou tecla de abertura - dispositivos e travas de
segurança - sapatas plásticas - prato giratório em vidro - dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação plugue e cordão de alimentação
com certificado inmetro - voltagem: 110 V - indicação da voltagem no cordão de alimentação
(rabicho) do aparelho - selo de certificação INMETRO - eficiência energética - classe A (maior ou
igual a 54%), isolamento - classe I. – R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) Un – LG, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 14.166,00 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais);
Evolutti Ltda. – ME: Item 05 – Bebedouro refrigerado pressão em aço inox bivolt - cuba em aço
inoxidável com dreno para limpeza - torneira copo e jato com água gelada atende até 40 pessoas
- capacidade de refrigeração: 06 litros por hora - medidas alt. 112cm X prof. 31cm X larg. 31,3cm,
kg: 20, pressão de trabalho: 6 a 40 M.C.A (0,06 a 0,40 MPA) possui filtro interno com retenção de
cloro (C-III) e partículas (P-IV)- depósito de água em aço inox com serpentina - externa: facilita a
higienização e não altera as propriedades da água e possui dreno para limpeza da cuba;
gabinete confeccionado em aço inox; tampo em aço inox polido, com relevos para evitar respingos;
torneira ( copo e jato ) em latão cromado, com regulagem de jato d'água; ralo sifonado: barra
odores indesejáveis provenientes da rede de esgoto; filtro de água com carvão - ativado; permite a utilização de filtro externo (opcional); segurança e qualidade certificadas pelo INMETRO;
GAS R134A - eficiência para redução de cloro livre = classe III > 25% a 49,99% de redução de
cloro para 3.000 litros - eficiência para retenção de partículas = classe IV > 15 A < 30 - atende ao
ensaio de controle de nível micro-biológico; aparelho por pressão NBR - 14908 de 2004 - filtro
com três etapas de filtragem - capacidade de refrigeração: 32ºC 6,0 LITROS/H. - dados elétricos:
voltagem (V) amperagem (A) potencia (W) 127V 1,5 a 120W 220 V 0,8 a 120W - ponto de água
de 1/2" com pressão mínima de 6 MCA e máxima de 40 MCA. - ponto de saída de esgoto- ponto
de energia elétrica - aprovado pelo INMETRO - com 01 ano de garantia de fábrica. – R$ 700,00
(setecentos reais) Un – Karina K401, Item 24 – Telefone sem fio c/ identificador chamadas – R$
129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) Un – Intelbras – TS 2510, Item 25 –
Telefone sem fio cor preto dect com base e ramal, identificador de chamadas, display/tela
alfanumérico, não luminoso, 01 monofone e 01 base, memoria/registros: 15 chamadas atendidas,
20 chamadas não atendidas, 15 chamadas realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na
agenda) distância fora da base: 50m em locais fechadas e 300m locais abertos. duração da
bateria: 10h em uso e 100h em standby, rediscagem, agenda 70 nomes, voltagem bivolt. dimensões: AXLXP: 9X13X17cm. peso 495g. – R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa
centavos) Un – Intelbras – TS 2510, perfazendo o valor total da contratação em R$ 1.739,20 (um
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mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos); Markoluka Móveis e Equipamentos
Ltda. – EPP: Item 01 – Armário de aço - 2 portas - 2,00 X 0,90 X 0,47 - (alt) X (larg) X (prof) - com
chave, chapa 22. – R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) Un – ST-PA-90 ISMA, Item 08 – Cadeira
digitador na cor preta - confeccionada com assento e encosto de espuma injetada, totalmente
anatômica e ergonômica, revestida em couro ecológico, acabamento em perfil com base a gas
com regulagem de altura, sapatas confeccionadas em aço com capa de polipropileno, braços
reguláveis - dimensões: 89 cm de alt. X 51 cm de larg X 56 cm de profundidade. – R$ 280,00
(duzentos e oitenta reais) Un – Executiva – Draco Mobilan, Item 09 – Cadeira executiva operativa
back system c/ detalhe da costura. - com regulagem de altura do encosto, o encosto reclinável
independente (back system) e também a altura do apoio de braço. encosto e assento estofados
com espuma injetada e revestidos com tecido curvatura ergonômica acentuada e densidade de
45mm, costura dupla reforçada no assento e no encosto, pistão a gas, apoio de braço e
contracapa em plástico polipropileno (PP) e rodízios emborrachados (PU).*especificações
técnicas: cor: preto; assento: espuma injetada densidade 45, revestimento em tecido na cor
preta; encosto: na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível a base de
poliuretano (PU) ergonômica - rodízios: PU (emborrachado) - componente para manter a estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário, rodizio de PU dedicadas para serem
utilizadas em pisos rígidos; mecanismo: back system - possui ajuste de altura do assento e
posicionamento do encosto, através de uma alavanca lateral, regulagem de altura do encosto
através de catraca- base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5 hastes de aço
revestida com capa, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50mm de diâmetro em PU (Poliuretano),
para uso em pisos duros. braços: apoio de braços regulável, com ação por gatilho posicionado
a frente do corpo do apoio do braço, o sistema possibilita a regulagem entre diferentes posições
de altura- capac: até 110kg. – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Un – Operativa – Plaxmetal, Item
10 – Cadeira executiva operativa back system c/ detalhe da costura- com regulagem de altura do
encosto, o encosto reclinável independente (back system) e também a altura do apoio de braço.
encosto e assento estofados com espuma injetada e revestidos com tecido curvatura ergonômica acentuada e densidade de 45mm, costura dupla reforçada no assento e no encosto, pistão
a gas, apoio de braço e contracapa em plástico polipropileno (PP) e rodízios emborrachados
(PU). *especificações técnicas: cor: preto - assento: espuma injetada densidade 45, revestimento
em tecido na cor preta- encosto: na estrutura do encosto e fixada uma almofada de espuma
flexível a base de poliuretano (PU) ergonômica - rodízios: PU (emborrachado) - componente para
manter a estabilidade e apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira, através
de deslocamentos giratórios e lineares conforme manuseio do usuário, rodizio de PU dedicadas
para serem utilizadas em pisos regidos- mecanismo: back system - possui ajuste de altura do
assento e posicionamento do encosto, através de uma alavanca lateral, regulagem de altura do
encosto através de catraca - base: base giratória com aranha em forma pentagonal com 5
hastes de aço revestida com capa, apoiada sobre 5 rodízios duplo com 50mm de diâmetro em PU
(poliuretano), para uso em pisos duros - braços: apoio de braços regulável, com ação por gatilho
posicionado a frente do corpo do apoio do braço, o sistema possibilita a regulagem entre diferentes posições de altura. capac: até 110kg. – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Un – Operativa –
Plaxmetal, Item 17 – Gaveteiro volante móvel c/ 03 gavetas - sendo 2 gavetas normais + 1
gavetão para pasta suspensa med. alt.: 621mm X larg.: 435mm X prof.: 615mm com rodízios
duplo de nylon confeccionado em madeira MDP 15mm com chave - cor: cinza. Obs.: montagem,
instalação e frete grátis. – R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) Un – GVP3 – Minas
Office, Item 19 – Mesa c/ 02 gavetas para escritório med. 1,20X0,60 madeira MDP/MDF - cor
cinza – R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) Un – Linha Maxxi Pandin, Item 20 – Mesa
c/ 02 gavetas para escritório med. 1,20X0,60 madeira MDP/MDF - cor cinza – RR$ 269,00
(duzentos e sessenta e nove reais) Un – Linha Maxxi Pandin, Item 21 – Mesa de escritório med.
0,91 X 0,60 X 0,74 - sem gavetas - confeccionado em MDP de 15mm para tampo e painel e
estrutura em aço metálico de pês duplos. – R$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos) Un – Linha Maxxi Pandin, Item 23 – Purificador de água 127V água natural e gelada,
podendo ser instalado sobre uma bancada ou fixado na parede. Possui em seu sistema de
filtragem com o filtro 2 em 1 que tem por finalidade reter impurezas contidas na água, assim como
reduzir cloro, odores e sabores estranhos a água - dimensões: (LXAXP): 39,5 X 30,5 X 37 cm peso bruto: 12,5 kg - capacidade de refrigeração com ambiente a 32º C e água a 27ºC 3,6 litros/
hora - capacidade de fornecimento: atende ate 30 pessoas - armazenamento de água gelada: 2
litros - gas refrigerante: R134A - carga de gas: 32G - tensão: 127V - potência: 140W - pressão
nominal: 0,196MPA (20 metros de coluna de água) - pressão min/max de rede hidráulica:0,029
MPA a 0,392MPA (3 a 4 metros de coluna de água) - temperatura min/max de trabalho: 5ºC a 42ºC
- vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros - vazão máxima recomendada: 0,75/minuto - volume
interno do aparelho: 2,5litros - volume de referência para ensaio de particulado: 4.000 litros. – R$
674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) Un – Acquaflex Libell, Item 26 – Ventilador 40cm
coluna 127V - design moderno com base circular - desmontável, fácil de limpar e guardar coluna regulável - grande vazão de ar - 03 velocidades – oscilante - inclinação regulável - 127V.
– R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) Un – Ventisol, Item 27 –
Ventilador 40cm coluna 127V - design moderno com base circular - desmontável, fácil de limpar
e guardar - coluna regulável - grande vazão de ar - 03 velocidades – oscilante - inclinação
regulável - 127V. – R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) Un – Ventisol,
Item 28 – Ventilador c/ pedestal – 03 velocidades altura máxima 1,27 m - altura mínima 0,40 m frequência 40 HZ, voltagem 110 volts, circunferência 40 cm. – R$ 159,90 (cento e cinquenta e
nove reais e noventa centavos) Un – Ventisol, perfazendo o valor total da contratação em R$
17.353,10 (dezessete mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos); Claudinei Dias
Vestuário – ME: Item 15 – Colchão solteiro med. 88 X 188 X 16cm - altura de 16cm - tecido:
poliéster e algodão (tecido c/ alto teor de algodão e tratamento antiácaros) estrutura: espuma
densidade 33 espuma certificada pelo instituto nacional de estudos do repouso (INER) e pelo selo
de desempenho do INMETRO que garante sustentação firme. Possui tripla certificação acabamento: dupla face, sem alça e sem respiro - suporte por pessoa: até 100kg. – R$ 394,00
(trezentos e noventa e quatro reais) Un – Relaflex / Imperial, Item 22 – Mesa de plástico resistente
em polipropileno na cor branca, med. 0,60 X 0,60. – R$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta
centavos) Un – JR Plásticos / JRGOLD, perfazendo o valor total da contratação em R$ 5.824,00
(cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais); LMB Comercial Ltda.: Item 12 – Cadeira giratória
cor do estofado preto (office) medidas gerais: 88,2 até 97,4X 65 X 60,6cm (A X L X P) - costas:
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48,5cm (altura) - assento: 35,0 até 45,0 X 45 X 42,2cm (AXLXP) - revestimento: tecido mesh,
couro sintético e estrutura em polipropileno - cor do estofado: preto - assento c/ altura regulável
(pneumático/ a gas) - peso máximo 102 kg / peso do produto 11,3 kg - múltiplas camadas de
estofamento que garantem apoio na região lombar e no assento. Encosto em malha de tecido
mesh respirável - inclinação não ajustável - montagem completa - garantia de 6 meses – R$
355,50 (trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) Un – Astem, Item 13 – Cadeira
giratória na cor preta sem braco modelo digitador, em espuma de poliuretano injetado de densidade
45/50 kg por metro cúbico, com encosto, formato anatômico para sustentação do corpo, assento
anatômico conformado, com curvatura frontal de 100mm de raio, em espuma injetada de
poliuretano, ambos sobre madeira compensada multi folhada de 12mm de espessura, base
giratória com regulagem de altura a gaz com 5 rodízios, assento e encosto unidos por lâmina de
aço 3,00mm, revestido em couro ecológico na cor preta sem braco. medidas: assento 40 X 46cm
, encosto 38 X 37cm – R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) Un – Astem, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 4.018,50 (quatro mil e dezoito reais e cinquenta centavos); Na KZA Design
Presentes & Decorações Ltda.: Item 02 – Armário roupeiro em aço 12 vãos com pitão para –
cadeado. – R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) Un – Mojiano MGRSP, Item 03 – Armário
roupeiro em aço c/ 20 vãos - med. 1,94 X 1,23 X 0,41, c/ pitão para cadeado - (chapa 26). – R$
1.110,00 (um mil, cento e dez reais) Un – Mojiano MGRSP, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 3.070,00 (três mil e setenta reais); e Amettal Indústria e Comércio de Móveis Ltda.:
Item 11 – Cadeira fixa estofada em courvim assento anaton base tubo 7/8 e 3/4 - cor preta. – R$
89,00 (oitenta e nove reais) Un – Amettal Sec-Fx, Item 18 – Longarina 4 lugares sem braco
assento e encosto em polipropileno. – R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) Un – Amettal LGPP, perfazendo o valor total da contratação em R$ 8.390,00 (oito mil, trezentos e noventa reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2021
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 materiais para vigilância
eletrônica, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas ADS Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 05 – Balum pares – R$
15,10 (quinze reais e dez centavos) Par – Citrox CX4612, Item 06 – Bateria 12V 7A – R$ 65,90
(sessenta e cinco reais e noventa centavos) Un – Multiteck Ind, Item 07 – Bateria 12V 7A – R$
65,90 (sessenta e cinco reais e noventa centavos) Un – Multiteck Ind, Item 08 – Bucha plastica
06 mm – R$ 0,10 (dez centavos) Pç – Bucha Plástica, Item 09 – Cabo de rede UTP 4 pares – R$
0,78 (setenta e oito centavos) Mt – Multiteck UTP, Item 10 – Cabo de rede UTP 4 pares – R$ 0,78
(setenta e oito centavos) Mt – Multiteck UTP, Item 11 – Cabo de rede UTP CAT. 5 na cor branco –
R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) Mt – Megatron, Item 15 – Cabo para alarme 10 vias –
R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) Mt – DNI, Item 16 – Cabo para alarme 10 vias – R$ 1,39
(um real e trinta e nove centavos) Mt – DNI, Item 18 – Caixa de passagem PVC branca 8X8cm –
R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos) Un – Citrox, Item 19 – Caixa passagem 15 X 15
– R$ 20,99 (vinte reais e noventa e nove centavos) Un – Perflex, Item 22 – Câmera bullet 2,8mm
20 metros 1 MP – R$ 107,00 (cento e sete reais) Un – Citrox IR 2920B, Item 23 – Câmera bullet
2,8mm 20 metros 1 MP – R$ 107,00 (cento e sete reais) Un – Citrox IR 2920B, Item 24 – Câmera
bullet 3,6mm 20 1 MP – R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) Un – Citrox Ir 3030B, Item 29 –
Central active 20 GPRS – R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais) Un – JFL Active 20,
Item 36 – Conversor video ballun – R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos) Un – Citrox CX4612,
Item 37 – Conversor video balun – R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos) Un – Citrox CX4612,
Item 39 – DVR gravador de video 16 canais – R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais) Un – Citrox
XVR, Item 40 – DVR gravador de video 16 canais – R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais) Un –
Citrox XVR, Item 41 – Filtro de linha com 6 saídas – R$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta
centavos) Un – Megatron, Item 42 – Filtro de linha com 6 saidas – R$ 24,70 (vinte e quatro reais
e setenta centavos) Un – Megatron, Item 43 – Filtro de linha com 6 saídas – R$ 24,70 (vinte e
quatro reais e setenta centavos) Un – Megatron, Item 47 – Fonte 12 V 1A – R$ 14,70 (quatorze
reais e setenta centavos) Un – Fontek, Item 48 – Fonte 12V 1A – R$ 14,70 (quatorze reais e
setenta centavos) Un – Fontek, Item 49 – Fonte 12V 1A – R$ 14,70 (quatorze reais e setenta
centavos) Un – Fontek, Item 50 – Fonte de alimentação (chaveada) 12 V (2 amperes) – R$ 23,70
(vinte e três reais e setenta centavos) Pç – Fontek, Item 55 – Monitor 24 polegadas – R$ 997,00
(novecentos e noventa e sete reais) Un – Monitor Multilaser 24 LED, Item 58 – Plug fêmea 10
amperes – R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) Un – Luster, Item 59 – Plug fêmea 10
amperes – R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) Un – Luster, Item 60 – Plug fêmea 3 pinos
10A – R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) Un – Luster, Item 61 – Sensor IRD 640 – R$
93,40 (noventa e três reais e quarenta centavos) Un – JFL IRD 640, Item 62 – Sensor IRD 640 –
R$ 93,40 (noventa e três reais e quarenta centavos) Un – JFL IRD 640, Item 63 – Sirene com
strobe – R$ 28,00 (vinte e oito reais) Un – GLK, Item 64 – Strobe com sirene (strobe simples,
sirene com voltagem 12 V) – R$ 28,00 (vinte e oito reais) Pç – GLK, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 11.662,84 (onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro
centavos); Jacinta Maria da Silva Rosa – ME: Item 03 – Articulador para sensor – R$ 1,20 (um
real e vinte centavos) Un – Generico, Item 04 – Articulador para sensor – R$ 1,20 (um real e vinte
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centavos) Un – Generico, Item 12 – Cabo elétrico 1,5 mm – R$ 1,22 (um real e vinte e dois
centavos) Mt – Techfio / 1,5 mm, Item 17 – Caixa + tampa 1 posto (tomada externa) – R$ 4,73
(quatro reais e setenta e três centavos) Un – Mectronic / Millenium, Item 30 – Conector P4 fêmea
– R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) Un – Multiteck / P4 Fêmea, Item 31 – Conector P4
fêmea – R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) Un – Multiteck / P4 Fêmea, Item 32 –
Conector P4 fêmea – R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos) Un – Multiteck / P4 Fêmea,
Item 33 – Conector P4 macho – R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) Un – Multiteck / P4
Macho, Item 34 – Conector P4 macho – R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) Un – Multiteck
/ P4 Macho, Item 35 – Conector P4 macho – R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) Un –
Multiteck / P4 Macho, Item 65 – Tomada 2P+T 10 (tomada externa) – R$ 6,80 (seis reais e oitenta
centavos) Un – Mectronic / Millenium, perfazendo o valor total da contratação em R$ 220,78
(duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos); e Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI:
Item 01 – Abraçadeira de nylon 20 cm – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Western, Item 02 –
Abraçadeira de nylon 20 cm – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Western, Item 13 – Cabo elétrico
1,5mm paralelo – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) Mt – Multitec, Item 14 – Cabo elétrico 2 x
1,5 mm paralelo – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) Mt – Multitec, Item 20 – Caixa plástica
organizadora 20X20cm – R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) Un – Flex 2850, Item
21 – Caixa plástica organizadora 20X20cm – R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos) Un
– Flex 2850, Item 25 – Câmera com infra - lente 3,6mm - CCD 1/3" color Sony super HAD II CCD alcance mínimo do IR 20 metros. - imagem colorida em alta luminosidade e P&B em baixa luminosidade - iluminação mínima com LEDS IR desligados 0.3lux - iluminação miníma com LEDS IR
ligados 0 lux - resolução horizontal do sensor: 510 linhas- numero de pixels 510(H) X 492(V) quantidade mínima de LEDS 20(vinte) - consumo de corrente mínima com IR desligado:120mA.consumo de corrente mínima com IR ligado: 280mA - obturador eletrônico (auto) - cabo de
conexão com conector BNC e P4 para alimentação - grau de proteção: IP 66 - suporte para
parede ou teto - alimentação: 12 Vdc. - Obs.: garantia total de mínimo de 12(doze) -meses a partir
da data de recebimento definitivo. – R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) Un – 2320P, Item
26 – Canaleta 20X10X2100 sem divisão – R$ 8,38 (oito reais e trinta e oito centavos) Pç – Flex PIA
149, Item 27 – Canaleta adesiva 20 X 10 X 2100 - (sem divisória) – R$ 8,38 (oito reais e trinta e
oito centavos) Un – Flex PIA 150, Item 28 – Canaleta PVC 20 X 10 X 2100 com divisão – R$ 8,39
(oito reais e trinta e nove centavos) Un – Flex PIA 150, Item 38 – Cordão paralelo 2 X 1,5 mm – R$
2,30 (dois reais e trinta centavos) Mt – Flex QMS031, Item 44 – Fita isolante embalagem 20m - 3/
4 X 20m. – R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos) Rl – Thompson, Item 45 – Fita
isolante embalagem 20m - 3/4 X 20m. – R$ 4,92 (quatro reais e noventa e dois centavos) Rl –
Thompson, Item 46 – Fita isolante embalagem 20m - 3/4 X 20m. – R$ 4,92 (quatro reais e noventa
e dois centavos) Rl – Thompson, Item 52 – HD interno 1 tera para sistema de monitoramento – R$
444,90 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) Un – CFTV 1TB, Item 53 –
HD interno 1 tera para sistema de monitoramento – R$ 444,90 (quatrocentos e quarenta e quatro
reais e noventa centavos) Un – CFTV 1TB, Item 54 – Modulo ethernet para central active 20 – R$
100,90 (cem reais e noventa centavos) Un – JFL, Item 56 – Parafuso Philips 6 mm – R$ 0,19
(dezenove centavos) Un – Wurth, Item 57 – Pino adaptador – R$ 10,00 (dez reais) Un – ITU 49
Flex, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.302,55 (três mil, trezentos e dois reais e
cinquenta e cinco centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2021
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 materiais de uso na construção civil, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas
Gidal Engenharia Serviços e Distribuição EIRELI: Item 03 – Adaptador 1" para água quente (CPVC)
– R$ 23,52 (vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) Pç – Tigre, Item 05 – Adaptador curto
c/ bolsa e rosca 50 X 1.1/2"PVC soldável. – R$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos) Un
– Corr Plastic, Item 06 – Adaptador PVC 3/4 X 1/2. – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) Un – Corr
Plastic, Item 07 – Adaptador solda curto 25mm X ¾ - com bolsa e rosca para registro. – R$ 0,58
(cinquenta e oito centavos) Un – Corr Plastic, Item 08 – Ancinho reforçado produzido chapa 3,75
com cabo – R$ 30,76 (trinta reais e setenta e seis centavos) Un – Tramontina, Item 14 – Assentos
soft branco – R$ 20,54 (vinte reais e cinquenta e quatro centavos) Un – Astra TPG, Item 15 –
Base misturador michu 3/4 X 1/2 X 3/4 p/ chuveiro - composição básica - liga de cobre (bronze
e latão), plásticos de engenharia e elastômeros. – R$ 38,58 (trinta e oito reais e cinquenta e oito
centavos) Un – Tigre, Item 16 – Boia PVC de ½" – R$ 7,11 (sete reais e onze centavos) Un –
Luconi, Item 17 – Boia PVC de ½" – R$ 7,11 (sete reais e onze centavos) Un – Luconi, Item 18 –
Boia PVC de 3/4” – R$ 6,76 (seis reais e setenta e seis centavos) Un – Luconi, Item 20 – Broca
aço rápido 3/16" – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Un – Brasfort, Item 22 – Broca
de videa 3/8" – R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) Un – Dormer, Item 23 – Broca videa ½"
– R$ 8,39 (oito reais e trinta e nove centavos) Un – Brasfort, Item 24 – Bucha 06 c/ parafuso
philips – R$ 0,19 (dezenove centavos) Un – Jomarca, Item 25 – Bucha com parafuso 6 – R$ 0,19
(dezenove centavos) Un – Jomarca, Item 26 – Bucha com parafuso 8 – R$ 0,26 (vinte e seis
centavos) Un – Jomarca, Item 27 – Bucha de redução PVC rosca 3/4" X ½" – R$ 0,87 (oitenta e
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sete centavos) Un – Corr Plastic, Item 28 – Bucha no. 08 com parafuso philips – R$ 0,26 (vinte e
seis centavos) Un – Jomarca, Item 29 – Bucha nylon cinza 06mm – R$ 0,12 (doze centavos) Un
– Jomarca, Item 30 – Bucha red. solda curta 32 X 25mm – R$ 1,00 (um real) Pç – Corr Plastic, Item
31 – Bucha redução PVC soldável 50 X 32mm – R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) Pç
– Corr Plastic, Item 33 – Caixa sifonada montada 100X100X50mm- completa em inox – R$ 24,66
(vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) Pç – Simplas, Item 34 – Caixa sifonada montada
150 X 150 X 50mm com grelha e porta grelha. – R$ 8,43 (oito reais e quarenta e três centavos)
Pç – Simplas, Item 36 – Canaleta 20X12X2000mm c/ div. c/ adesivo linha X – R$ 7,63 (sete reais
e sessenta e três centavos) Pç – Tramontina, Item 40 – Chuveiro elétrico 3 temperatura ducha
5500W 220V – R$ 27,99 (vinte e sete reais e noventa e nove centavos) Pç – Zagonel, Item 42 –
Cola adesiva PVC 175 gramas – R$ 13,31 (treze reais e trinta e um centavos) Pç – Corr Plastic,
Item 46 – Curva curta soldável 50mm X 90 – R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos) Pç –
Corr Plastic, Item 47 – Curva longa soldável 50mm X 90º (marron) – R$ 17,62 (dezessete reais e
sessenta e dois centavos) Pç – Corr Plastic, Item 54 – Engate plástico 40 cm de 1/2 longo "classe
A" (flexível). – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) Un – Corr Plastic, Item 55 –
Espaçador plástico 2mm cerâmica pct c/ 100 un – R$ 2,11 (dois reais e onze centavos) Pt –
Ecolider, Item 56 – Espaçador plástico 4mm cerâmica pct. c/ 100 un – R$ 2,11 (dois reais e onze
centavos) Pt – Ecolider, Item 57 – Extensão filtro de linha c/ 05 tomadas 2P + T – R$ 26,59 (vinte
e seis reais e cinquenta e nove centavos) Pç – Megatron, Item 58 – Extensão elétrica 3 metros –
R$ 14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos) Pç – Megatron, Item 67 – Joelho de PVC cola
marron 3/4" classe "A" – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Pç – Krona, Item 69 – Joelho PVC
cola 50mm X 90 graus – R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos) Pç – Corr Plastic, Item 70
– Joelho PVC cola esgoto 100mm X 90c. classe A – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Pç –
Corr Plastic, Item 71 – Joelho PVC cola esgoto 100mm X 90c. classe A – R$ 5,30 (cinco reais e
trinta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 73 – Joelho PVC cola esgoto 50mm X 45 graus – R$ 3,00
(três reais) Pç – Corr Plastic, Item 74 – Joelho PVC esgoto 50mm X 90 graus classe A – R$ 2,30
(dois reais e trinta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 75 – Joelho PVC esgoto 50mm X 90 graus
classe A – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 80 – Junção simples serie
normal 100 X 50mm – R$ 15,17 (quinze reais e dezessete centavos) Pç – Corr Plastic, Item 83 –
Kit de banheiro (acessórios) 7 pcs cromado cristal - o kit c/ 7 pecas e composto por: 01 cabide,
01 porta toalha de rosto, 01 saboneteira parede, 01 saboneteira de bancada, 01 porta toalha de
banho, 01 porta papel higiênico e 01 porta shampoo (acompanha buchas e parafusos). - R$
55,99 (cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) Un – Injet, Item 85 – Lâmpada LED
bulbo 15W bivolt – R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) Un – Avant, Item 86 – Lâmpada LED
bulbo 15W bivolt – R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) Un – Avant, Item 91 – Luva PVC cola
de 1/2" classe "A" – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 92 – Luva PVC sold.
25mm – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Pç – Krona, Item 93 – Miguelão coaxial – R$ 0,27
(vinte e sete centavos) Un – Sfor Plast, Item 94 – Pá de bico no 3 s/ cabo - cod. 77459/034. – R$
36,60 (trinta e seis reais e sessenta centavos) Pç – Tramontina, Item 95 – Placa cega 4 X 2 – R$
2,02 (dois reais e dois centavos) Pç – Peesa, Item 96 – Placa cega 4 X 2 – R$ 2,02 (dois reais e
dois centavos) Pç – Peesa, Item 97 – Placa cega 4 X 4 - com parafuso – R$ 2,71 (dois reais e
setenta e um centavos) Pç – Peesa, Item 99 – Plug fêmea – R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis
centavos) Pç – Ilumi, Item 100 – Plug fêmea 3 pinos 10A – R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis
centavos) Un – Ilumi, Item 101 – Plug macho – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) Pç –
Perflex, Item 102 – Plug três saídas (T) 1770 – R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) Pç
– Redy, Item 103 – Ralo escamoteável 15 X 15 – R$ 10,36 (dez reais e trinta e seis centavos) Un
– Sany Metal, Item 104 – Ralo escamoteável, 10 X 10 – R$ 4,86 (quatro reais e oitenta e seis
centavos) Un – Sany Metal, Item 112 – Registro pressão base 4416 202 ½" – R$ 29,51 (vinte e
nove reais e cinquenta e um centavos) Pç – Martin C-23, Item 113 – Rejunte na cor branco – R$
2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) Kg – Indelflex, Item 114 – Rejunte p/ cerâmica cor
bege pct c/ 1kg – R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) Pt – Indelflex, Item 116 –
Reparo p/ válvula hidra mod. 2517 de 1.1/2" – R$ 27,35 (vinte e sete reais e trinta e cinco
centavos) Un – Censi, Item 120 – TEE 1" X ¾" para água quente (CPVC) – R$ 7,62 (sete reais e
sessenta e dois centavos) Pç – Tigre, Item 122 – TEE 3/4" X 1/2" (cola latão) – R$ 4,50 (quatro
reais e cinquenta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 123 – TEE PVC cola de 50 X 50. – R$ 7,90 (sete
reais e noventa centavos) Un – Corr Plastic, Item 124 – TEE PVC esgoto - 50mm classe A – R$
5,30 (cinco reais e trinta centavos) Pç – Corr Plastic, Item 127 – Tomada universal de embutir 110/
127V – R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) Pç – Transmobil, Item 135 – Torneira p/ tanque
longa c/ bico 1/2" acabamento – cromado. – R$ 35,34 (trinta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) Un – Bognar, Item 137 – Tubo de 1" p/ água quente (cpvc) c/ 3 metros – R$ 80,00
(oitenta reais) Br – Tigre, Item 138 – Tubo de 3/4" p/ água quente (cpvc) c/ 3 metros – R$ 48,00
(quarenta e oito reais) Br – Tigre, Item 139 – Tubo de ligação flexível para bacia sanitária - (spud),
cor cromado / prateado - comprimento 250mm - bitola: 1 ½ - acompanha: espude e canopla –
polipropileno – R$ 18,84 (dezoito reais e oitenta e quatro centavos) Un – Blukit, Item 140 – Tubo
descida válvula descarga 38mm c/ joelho azul - fabricados em PVC, PP e PEAD – R$ 8,70 (oito
reais e setenta centavos) Un – Tigre, Item 142 – Tubo PVC cola esgoto 100mm X 6m - classe A
– R$ 68,96 (sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) Br – MMX, Item 143 – Tubo PVC cola
esgoto 100mm X 6m - classe A – R$ 68,96 (sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) Br
– MMX, Item 144 – Tubo PVC cola esgoto diam. 150mm X 6,00 mts classe A – R$ 159,79 (cento e
cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos) Br – MMX, Item 145 – Tubo PVC cola marron
1/2" X 6,00mts classe A – R$ 16,35 (dezesseis reais e trinta e cinco centavos) Br – MMX, Item 146
– Tubo PVC cola marron 3/4" X 6,00mts classe A – R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e dois
centavos) Br – MMX, Item 147 – Tubo PVC cola marron de 1" X 6,00 mts classe A – R$ 35,30 (trinta
e cinco reais e trinta centavos) Br – MMX, Item 148 – Tubo PVC esgoto cola 50 mm X 6 mts classe
A – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Br – MMX, Item 149 – Tubo PVC esgoto cola 50 mm X 6 mts classe
A – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Br – MMX, Item 154 – Veda rosca 18mm X 50 m – R$ 4,70 (quatro
reais e setenta centavos) Pç – Polyfita, Item 155 – Veda rosca 18mm X 50 m – R$ 4,70 (quatro
reais e setenta centavos) Pç – Polyfita, Item 156 – Veda rosca 18mm X 50 m – R$ 4,70 (quatro
reais e setenta centavos) Pç – Polyfita, Item 157 – Veda rosca 18mm X 50 m – R$ 4,70 (quatro
reais e setenta centavos) Pç – Polyfita, Item 158 – Veda rosca 18mm X 50 m – R$ 4,70 (quatro
reais e setenta centavos) Pç – Polyfita, perfazendo o valor total da contratação em R$ 18.272,89
(dezoito mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos); e Gabriela Materiais para
Construção Ltda.: Item 02 – Acabamento registro 3/4" acabamento C50 – R$ 17,98 (dezessete
reais e noventa e oito centavos) Un – Faciflux, Item 09 – Antena interna para TV DTV 4500
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projetada para recepção de sinal de TV, recebe sinal nas faixas VHF, UHF, Analógicos e sinais
digitais HDTV, além da recepção de rádios FM com hastes telescópicas ajustáveis da antena
interna 4500, compatível com qualquer marca e modelo de TV; compatível c/ todos os conversores
digitais; acompanhada de cabo com 2,00m; produção de aço RDO com as normas ambientais.
Dados técnicos: frequência 54 a 806 MHZ impedância 75, cabo coxial 75 OHMS, conector de
saída "F" macho, comprimento do cabo 1,5 – cabo antena, haste 173 +- 1732,0mm 1000+-2,0mm
A, dimensões 100 X 105 X 221 mm, peso da peça 400g, instalação interna, acabamento polido
espelhado, material ABS preto acabamento polido (black piano), garantia: 12 meses. – R$ 58,49
(cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) Un – Aquario, Item 10 – Argamassa ACI 20kg
– R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) Sc – Plasmar, Item 11 – Argamassa colante
piso s/ piso super (AC II) - saco 20kg. – R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Sc
– Plasmar, Item 19 – Broca aço rápido 1/2" – R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
Un – Tramontina, Item 35 – cal hidratado p/ massa sc c/ 20 kg – R$ 9,74 (nove reais e setenta e
quatro centavos) Sc – M. Branco, Item 41 – Cimento CPE 32 50kg. – R$ 31,96 (trinta e um reais e
noventa e seis centavos) Sc – Itau, Item 43 – Cola adesivo plástico 175g p/ CPVC água quente –
R$ 36,89 (trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) Pç – Krona, Item 44 – Conector tripolar
chuveiro 04.12 – R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos) Pç – Intelli, Item 45 – Curva
50mm X 45º – esgoto – R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos) Pç – Krona, Item 48 – Curva
marrom 1/2" X 45º – R$ 0,99 (noventa e nove centavos) Pç – Krona, Item 49 – Ducha higiênica
registro cromado completa ½" - banheiro / compr. 1 metro - mecanismo de vedação 1/4 volta com
pastilha cerâmica - material: gatilho, suporte e volante em ABS cromado - engate corrugado em
inox polido - corpo do registro da ducha em zamak - canopla em inox - peso 200-250 gramas - 1
metro de comprimento. – R$ 71,90 (setenta e um reais e noventa centavos) Un – Faciflux, Item 51
– Engate flexível 40 cm – R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos) Pç – Krona, Item 52 –
Engate p/ lavatório 40 cm - de 1/2". – R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos) Un – Krona,
Item 59 – Fio 4,0mm2 – R$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos) Mt – Mastercoper, Item 60
– Fio paralelo 1,5 mm2 – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Mt – Mastercoper, Item 61
– Fita isolante 10 metros – R$ 3,06 (três reais e seis centavos) Un – Adelbras, Item 62 – Fita
isolante de 50 mts – R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) Un – Adelbras, Item 63 –
Interruptor 1 seção interno completa na cor branca. – R$ 7,34 (sete reais e trinta e quatro
centavos) Pç – Radial, Item 64 – Interruptor interno - 2 seções simples – R$ 7,10 (sete reais e dez
centavos) Pç – Radial, Item 65 – Joelho 3/4" X 1/2" cola latão água quente (CPVC) – R$ 5,49
(cinco reais e quarenta e nove centavos) Pç – Krona, Item 68 – Joelho de PVC rosca 3/4" – R$
3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos) Un – Krona, Item 76 – Joelho PVC sold. c/ bucha
de latao 25 X 1/2" – R$ 5,00 (cinco reais) Pç – Krona, Item 77 – Joelho solda PVC 32mm X 90 graus
marron – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Pç – Krona, Item 79 – Junção PVC
esgoto simples 100mm X 100mm – R$ 22,37 (vinte e dois reais e trinta e sete centavos) Pç –
Krona, Item 81 – Kit completo universal p/ caixa acoplada – R$ 88,49 (oitenta e oito reais e
quarenta e nove centavos) Un – Liege, Item 82 – Kit de acabamento para registro c 40 metal acabamento c 40 tampa cromada para registro de pressão e gaveta mod.1509 – 100% em metal
cromado, canopla de ABS cromado, padrão deca e similares, acompanha 2 parafusos que se
adequam a qualquer tipo de mecanismo. – R$ 18,19 (dezoito reais e dezenove centavos) Un –
Faciflux, Item 87 – Luminária de emergência 30 LEDS Bivolt completa modelo alfa. – R$ 20,00
(vinte reais) Un – Elgin, Item 88 – Luva azul de redução de 3/4 X ½" – R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) Un – Krona, Item 89 – Luva correr PVC sold. 20mm – R$ 10,12 (dez reais e doze
centavos) Pç – Krona, Item 90 – Luva de esgoto simples 50 mm – R$ 2,40 (dois reais e quarenta
centavos) Un – Krona, Item 105 – Receptáculo de porcelana – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove
centavos) Pç – Thompson, Item 106 – Redução 1" X 3/4" para água quente (CPVC) – R$ 2,95
(dois reais e noventa e cinco centavos) Pç – Krona, Item 107 – Redução 3/4 X 1/2 rosca PVC –
R$ 0,79 (setenta e nove centavos) Un – Krona, Item 110 – Registro de gaveta 3/4" com acabamento
– R$ 41,48 (quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) Pç – Faciflux, Item 111 – Registro de
gaveta 50mm com acabamento – R$ 90,00 (noventa reais) Pç – Faciflux, Item 115 – Reparo p/
válvula de hidra 2550 – R$ 36,90 (trinta e seis reais e noventa centavos) Un – Blukit, Item 117 –
Sifão extensivo blukit simples branco – R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) Un –
Delflex, Item 118 – Sifão flexível simples – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Pç – Delflex, Item
119 – Sifão flexível simples – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Pç – Delflex, Item 121 – TEE
3/4" para água quente (CPVC) – R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) Pç – Krona, Item 126 –
Tomada interna de 10 amp. – R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) Un – Mectronic, Item 128 –
Torneira de 3/4 p/ jardim – R$ 20,89 (vinte reais e oitenta e nove centavos) Un – Faciflux, Item 129
– Torneira de tanque de ½" – R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) Un – Faciflux,
Item 131 – Torneira p/ jardim longa c/ bico 1/2" acabamento – amarelo. – R$ 24,00 (vinte e quatro
reais) Un – Faciflux, Item 133 – torneira p/ pia 1/2 C 23 longa 20cm – R$ 34,39 (trinta e quatro reais
e trinta e nove centavos) Pç – Faciflux, Item 141 – Tubo extensível flexível para pia – R$ 5,30
(cinco reais e trinta centavos) Pç – Delflex, perfazendo o valor total da contratação em R$
5.150,09 (cinco mil, cento e cinquenta reais e nove centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 28 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 009/2021
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 Federal no 8666/93 e suas alterações, 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 ao
transcurso do prazo recursal “in albis”, tudo conforme documentos acostados aos autos;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência e oportunidade, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na
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área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para execução de muro de fechamento das Escolas
Municipais Dr. Jacy de Figueiredo – CAIC I e Professora Helena Reis – CAIC II e
ADJUDICO em favor da empresa W.A Construtora CV Ltda.: Lote 01 – E. M. Dr. Jacy de
Figueiredo – CAIC I – R$ 311.225,09 (trezentos e onze mil, duzentos e vinte e cinco reais e nove
centavos), Lote 02 – E. M. Professora Helena Reis – CAIC II – R$ 239.952,51 (duzentos e trinta
e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o valor
global da contratação em R$ 551.177,60 (quinhentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e sete
reais e sessenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 25 de junho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 8.906/2021
OBJETO: Aquisição de medicamentos para ações de enfrentamento à pandemia do novo
Coronavirus.
CONTRATADO: União Química Farmacêutica Nacional S/A.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Fornecimento de Avaliação Psicológica Admissional
e Realização de Coleta de Material para Exames Clínicos Laboratoriais, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 055/2021 – Pregão Presencial nº 050/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 036/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Diagnóstica Ltda.
– 9439-01 – Hemograma Completo – R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) Un,
– 9440-01 – Glicemia de Jejum – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9441-01 – Creatinina – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un,
– 9442-01 – Hemoglobina Glicosilada – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9443-01 – Colesterol Total e Frações (HDL / LDL) – R$ 8,00 (oito reais) Un,
– 9444-01 – Triglicérides – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Un,
– 9445-01 – Sorologia ANTIHBs – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9446-01 – Sorologia HBsAg – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) Un,
– 9447-01 – Sorologia AntiHCV – R$ 17,00 (dezessete reais) Un,
– 9448-01 – Sorologia VDRL – R$ 7,00 (sete reais) Un,
– 9449-01 – Reticulócitos – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9450-01 – Toxicológico – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
– 9451-01 – Acetil – Colinesterase – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9452-01 – Ácido Transmucônico – R$ 30,00 (trinta reais) Un,
– 9453-01 – Urina I (EAS) – R$ 9,00 (nove reais) Un,
– 9454-01 – Parasitológico de Fezes (EPF) – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9455-01 – Coprocultura – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9456-01 – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes – R$ 20,00 (vinte reais) Un,
– 9457-01 – Raiva Anticorpos Totais – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Un,
– 9458-01 – Chumbo Urinário – R$ 10,00 (dez reais) Un,
– 9459-01 – PSA Total – R$ 6,00 (seis reais) Un,
– 9460-01 – PSA Livre – R$ 6,00 (seis reais) Un.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Medicamentos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 089/2020 – Pregão Presencial nº 077/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 070 a 077/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.
- Amiodarona 150mg/3 ml - R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por amp – Hipolabor;
- Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml c/20ml - R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) por frs – Teuto;
- Bromoprida 10 mg/2 ml - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por amp – Hipolabor;
- Fentanila 100 mcg/2 ml - R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por amp – Hipolabor;
- Mebendazol 100 mg - R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por comp – Belfar;
- Sais de Reidratação - R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) por env – Natulab;
- Trifluperazina 2 mg - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por comp – Glaxosmithkline;
- Losartana Potássica 25 mg - R$ 0,77 (setenta e sete centavos) por comp – Biolab;
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- Tramadol 50 mg - R$ 0,15 (quinze centavos) por comp – Teuto.
2) Contratada: CM Hospitalar S/A
- Fosfato de Sitagliptina 100 mg - R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) por comp - Merck Sharp
Dohme;
- Fosfato de Sitagliptina 50 mg - R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) por comp - Merck Sharp
Dohme.
3) Contratada: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
- Acetado de ciproterona 2 mg+etinilestradiol 0,35 mg cartela com 21 comp. - R$ 4,50 (quatro
reais e cinquenta centavos) por cartela – Eurofarma;
- Isotretinoina 20 mg - R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) por cap – Colbras;
- Ivermectina 6 mg - R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) por comp – Abbott;
- Manitol 20% 250ml - R$ 6,18 (seis reais e dezoito centavos) por frs - Farmace;
- Metronidazol 500 mg/100 ml - R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) por frs – Farmace;
- Vitamina E 400 mg - R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) por comp – Momenta;
- Ácido ascórbico 500mg/5ml - R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) por frs/amp – Farmace.
4) Contratada: Drogafonte Ltda.
- Ácido Folico 5 mg - R$ 0,04 (quatro centavos) por comp – Hipolabor;
- Adrenalina 1 mg/ml - R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por amp – Hipolabor;
- Beclometasona dipropionato 50 mcg suspensão nasal-c/200 doses - R$ 17,90 (dezessete
reais e noventa centavos) por frs – Glaxosmithk;
- Noretisterona+estradiol enantato/valerato 50+5mg/ml - R$ 12,00 (doze reais) por amp – Mabra.
5) Contratada: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda.
- Nortriptilina Cloridrato 25 mg - R$ 0,27 (vinte e sete centavos) por comp – Rambaxy.
6) Contratada: Med Center Comercial Ltda.
- Clindamicina 600 mg/4ml - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por amp - Hypofarma;
- Fenobarbital 200 mg/1 ml - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por amp - Cristalia;
- Furosemida - R$ 0,05 (cinco centavos) por comp - Prati-Donaduzzi;
- Secnidazol 1000 mg - R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) por comp - Pharlab.
7) Contratada: Prati, Dionaduzzi & Cia Ltda.
- Atenolol 25 mg - R$ 0,03 (três centavos) por comp - Prati-Donaduzzi;
- Dexametasona 1 mg/gr c/10 gramas - R$ 1,10 (um real e dez centavos) por tubo - PratiDonaduzzi;
- Canabidiol 50 mg/1ml com 30 ml - R$ 1.876,44 (mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos) por frs - Prati-Donaduzzi.
8) Contratada: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
- Aminofilina 100 mg - R$ 0,06 (seis centavos) por comp - Hipolabor;
- Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI - R$ 9,46 (nove reais e quarenta e seis centavos) por
amp - Blau;
- Bromoprida 10 mg/2 ml - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por amp - Wasser;
- Miconazol Nitrato 20 mg/g Creme Vaginal - R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos)
por tubo - Hipolabor;
- Omeprazol 40 mg/ml - R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos) por frs/amp - Blau;
- Carbamazepina 400 mg - R$ 0,77 (setenta e sete centavos) por comp - Cristalia;
- Heparina 5000UI/5ml - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) por frs - Blau.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Contratação de Serviços para Realização de Avaliação
Psicológica Admissional e da Realização de Exames Complementares, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 078/2021 – Pregão Presencial nº 071/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 046 e 047/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: RC Psicologia Ltda.
– Avaliação Psicológica Admissional – R$ 90,00 (noventa reais) Un.
2) Contratada: Prevent Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda.
– Audiometria Ocupacional – R$ 20,00 (vinte reais) Un;
– Acuidade Visual Ocupacional – R$ 15,00 (quinze reais) Un;
– Eletrocardiograma – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un;
– Eletroencefalograma – R$ 40,00 (quarenta reais) Un.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Carnes para suprimento do
Zoológico, Projeto Casalar, CEAI, Centro POP e Casa Inclusiva, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 095/2020 – Pregão Presencial nº 083/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registros de Preços nºs 084 e 085/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Júnior - ME
- Carne Bovina de Segunda – Miolo de Acém – R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)
por kg;
- Carne Bovina – devidamente inspecionada nos percentuais de 40% de Vísceras (10% de Rim,
10% de Língua e 20% de Coração) e 60% de Costela com Carne (Dianteiro de Boi) - R$ 12,90
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(doze reais e noventa centavos) por kg;
- Pescoço de Frango - R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) por kg.
2) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
- Carne de Frango – Coxa/Sobre Coxa - R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) por kg;
- Carne de Frango – Peito - R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) por kg;
- Carne Suína – Lombo - R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos) kg.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Carnes, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 243/2020 – Pregão Presencial nº 215/2020 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 04/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Carne Bovina de Segunda – Miolo de Acém – R$ 28,00 (vinte e oito reais) por quilo;
– Carne de Frango – Coxa e Sobre Coxa - R$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos) por
quilo
– Carne de Frango – Peito – R$ 10,89 (dez reais e oitenta e nove centavos) por quilo,
– Carne Suína – Lombo – R$ 21,00 (vinte e um reais) por quilo,
– Pescoço de Frango – R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) por quilo.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Fornecimento de Equipos para Soluções e Equipos
Fotossensíveis para Infusão de Soluções Injetáveis em Vias Parenterais, com
Comodato de 60 (sessenta) Bombas de Infusão, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 086/2021 – Pregão Presencial nº 078/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 048/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Samtronic Indústria e Comércio Ltda.
– Equipo de bomba para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável estéril
atoxico aspirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC intermediado por
segmento de silicone grau médio contendo ainda pinça corta fluxo tipo rolete, injetor lateral tipo y
com membrana autocaracterizante seguido por filtro solução 15um e conector terminal com
capas protetoras nas extremidades utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais
especifico para bombas de infusão – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un;
– Equipo bomba fotossensível para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável estéril atoxico apirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC com
composto filtrante de radiações luminosas intermediado por segmento de silicone grau médio
contendo ainda pinça corta fluxo tipo rolete injetor lateral tipo y com membrana autocicatrizante
seguido por filtro de solução 15um e conector terminal com capas protetoras nas extremidades
utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais especifico para bomba de infusão
– R$ 29,00 (vinte e nove reais) Un.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Gás liquefeito de Petróleo (P-13 e P45), tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 240/2020 – Pregão Presencial nº
212/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 03/2021), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Pajeú Moto Gás Eireli - EPP
– Gás Liquefeito de Petróleo em Botijão de 13 kg – R$ 74,95 (setenta e quatro reais e noventa e
cinco centavos) por unidade - Ultragaz
– Gás Liquefeito de Petróleo em Botijão de 45 kg – R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) por
unidade – Ultragaz.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 01 DE

22

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Instrumentais Odontológicos, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 156/2020 – Pregão Presencial nº 140/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 134 a 136/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– 27.1111.4-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf - R$ 14,00 (quatorze reais) un – Same,
– 27.1111.3-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf modificado - R$ 36,00 (trinta e seis reais) un –
Golgran,
– 27.1111.28-01 - Afastador de Minessota em aço inox, autoclavável - R$ 9,00 (nove reais) un –
Same,
– 27.1009.4-01 - Cabo Para Espelho Nº 5 - R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos) un
– Same,
– 27.1009.1-01 - Cabo Para Bisturi Nº 03 - R$ 6,00 (seis reais) un – Same,
– 27.1010.08-01 - Caixa Inox p/ Broca 12-5-2 com 08 divisões - R$ 24,90 (vinte e quatro reais e
noventa centavos) un – Fami,
– 23.065.01-01 - Capa p/ Caneta do Aparelho de Ultrassom Dabi - R$ 30,80 (trinta reais e oitenta
centavos) un – Dabi,
– 27.1012.13-01 - Cinzel Tunelizador N.1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O produto
deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un – Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Tunelizador N.2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O produto
deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de Boas
Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un – Golgran,
– 27.1012.2-01 - Cinzel Biangulo – Ref. 28. 0250 - R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta centavos)
un – Golgran,
– 27.1013.03-01 - Colgadura unitária para radiografias periapicais - R$ 2,80 (dois reais e oitenta
centavos) un – Cpoh,
– 27.1015.03-01 - Condensador 6335 Nº 01 P/ Resina - R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos)
un – Golgran,
– 23.1076.01-01 - Curva de Spee Superior de alumínio com 10un - R$ 14,85 (quatorze reais e
oitenta e cinco centavos) un – Tecnodent,
– 27.1017.34-01 - Cureta para seio maxilar Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante.
Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para realização do levantamento do seio maxilar - R$
66,00 (sessenta e seis reais) un – Golgran,
– 27.1019.04-01 - Esculpidor Hollemback Nº 35 Inox - R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove
centavos) un – Golgran,
– 27.1020.01-01 - Espaçador Digital jogo C/ 04 unidades ABCD 25mm - R$ 51,20 (cinquenta e um
reais e vinte centavos) un – Maillefer,
– 27.1021.12-01 - Espatula de Resina de Titânio c/ Bolinha Nº 2, banhada em nitreto de titânio
autoclavável, cabo de 8 mm. Registro no MS. Trazer amostra - R$ 47,00 (quarenta e sete reais)
un – Trinks,
– 27.1021.04-01 - Espatula para Gesso Inox Com Cabo de Madeira - R$ 9,50 (nove reais e
cinquenta centavos) un – Ogp,
– 27.1115.01-01 - Faca para Gesso - R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) un – Ogp,
– 27.1029.01-01 - Jogo para Irrigação/Aspiração (Endodontia) em inox - R$ 29,00 (vinte e nove
reais) un – Lm,
– 23.1070.08-01 - Kit de ferramentas fabricado em polímero de engenharia ref 37.200.001 - R$
460,00 (quatrocentos e sessenta reais) kit – Morelli,
– 27.1030.01-01 - Lamparina de metal a álcool com pavio para uso odontológico com capacidade
aproximada de 50ml - R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) un – Ml,
– 23.1072.43-01 - Lima para Osso Nº 12 - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos) un
– Idv,
– 27.1168.01-01 - Medidor de Proporcionalidade Chu – Indicado para medição rápida e precisa
da proporção entre as coroas clínicas anteriores superiores. A ponta em "T" avalia, num só
tempo, a proporção entre largura e comprimento dos dentes. As pontas em linha tem a mesma
função, porém são indicadas em casos de apinhamento dentário. Kit contém um cabo, duas
pontas em "T" e duas pontas em linha. Kit para medição de proporção do Professor Chu. Pontas
coloridas, duram em média 30 ciclos de autoclavagem.* Aço Immunity.* Autoclavável - R$ 400,00
(quatro-centos reais) un – Hufriedy,
– 23.1076.3-01 - Moldeira Perfurada (jogo) c/ 09 un de alumínio polido, (amoldáveis). Modelo
anatômico com curva SPEE - R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) jg
– Tecnodent,
– 23.1090.3-01 - Pedra p/ afiar Instrumental de Arkansas (Granulação fina) - R$ 28,90 (vinte e
oito reais e noventa centavos) un – Jon,
– 27.1034.23-01 - Pinça Clínica Perry, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro
do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$ 20,00 (vinte
reais) un – Golgran,
– 27.1034.06-01 - Pinça Hastead Mosquito curva 12cm - R$ 15,20 (quinze reais e vinte centavos) un – Idv,
– 27.1034.32-01 - Pinça kelly 14cm, Curva. Em aço inox - R$ 21,10 (vinte e um reais e dez
centavos) un – Cooperflex,
- 27.1034.35-01 - Pinça Muller para carbono - R$ 20,00 (vinte reais) un – Idv,
– 27.1092.02-01 - Porta Agulha Mayo 14 cm - R$ 20,00 (vinte reais) un – Same,
– 27.1092.03-01 - Porta Algodão de Metal Limpo - R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa
centavos) un – Fami,
– 27.1092.05-01 - Porta Amálgama Metálico - R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
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un – Same,
– 27.1092.06-01 - Porta Amálgama Plástico - R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos) un
– Jon,
– 27.1092.32-01 - Porta lima Endo 16 plástico Dimensões: 138x52mm; Esterilizável. Embalagem
com 02 un em cores sortidas - R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) kit – Prisma,
– 27.1092.09-01 - Porta Matriz Tofflemire – Ref 28-0286 - R$ 20,00 (vinte reais) un – Konen,
– 27.1093.07-01 - Posicionador radiográfico com kit endo – kit com: 1 Posicionador para incisivos
e caninos superiores e inferiores;1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo;1
Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito;1 Posicionador para radiografia em
procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito;1 Posicionador para
radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior esquerdo - R$ 42,50
(quarenta e dois reais e cinquenta centavos) kit – Maquira,
– 27.1164.1-01 - Punch Keyes 4 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e cinco
reais) pct – Golgran,
– 27.1164.2-01 - Punch Keyes 5 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e cinco
reais) pct – Golgran,
– 27.1164.3-01 - Punch Keyes 6 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e cinco
reais) pct – Golgran,
– 27.1095.02-01 - Régua de Fox com arco. Produto fabricado em alumínio - R$ 80,50 (oitenta
reais e cinquenta centavos) un – Prisma,
– 27.1095.01-01 - Régua Milimetrada (Endodontia) Metálica - R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) un – Maquira,
- Seringa para Anestésico em Tubos Modelo Carpule Dobrável - R$ 32,00 (trinta e dois reais) un
– Golgran,
– 27.1103.02-01 - Sonda Periodontal Williams - * Em aço inoxidável. * Tamanho: 14,5cm.* Marcação
até 10mm, gravada a laser.* Cabo oco de 8mm - R$ 30,90 (trinta reais e noventa centavos) un –
Golgran,
– 23.1082.04-01 - Sugador Metálico Cirúrgico Autoclavável - R$ 17,90 (dezessete reais e noventa
centavos) un – Idv,
– 27.1100.02-01 - Tesoura Corte de Ouro - R$ 23,00 (vinte e três reais) un – Golgran,
– 27.1100.03-01 - Tesoura Cirúrgica Ponta Fina Reta 12cm - R$ 18,00 (dezoito reais) un –
Golgran.
2) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– 27.1000.1-01 - Abridor de Boca – Adulto - R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) un –
Iodontosul,
– 27.1000.2-01 - Abridor de Boca Tamanho Pequeno - R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos)
un – Iodontosul,
– 27.1111.29-01 - Afastador labial plástico branco leitoso Tam. G - R$ 7,30 (sete reais e trinta
centavos) un – Maquira,
– 27.1165.01-01 - Aplicador de MTA – Possui ponta extremamente delgada.* Possibilita a inserção
em pequenas cavidades (intracanal e cirúrgicos). * Design Ergonômico: facilidade de manuseio.
Formato de seringa. * É autoclavável.* Ponta do aplicador com diâmetro de 1,1mm. * Tamanho
médio - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) un – Angelus,
– 27.1007.1-01 - Bandeja Inox 22 x 12 x 1cm - R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos)
un – Golgran,
– 27.1010.06-01 - Caixa de Inox Perfurada P/Esterilização 20x10x05 cm - R$ 58,00 (cinquenta e
oito reais) un – Golgran,
– 27.1011.08-01 - Calcador Ward Inox Nº 1 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos)
un – Golgran,
– 27.1011.09-01 - Calcador Ward inox Nº 02 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos)
un – Golgran,
– 27.1015.01-01 - Condensador 6332 Nº 01 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
un – Golgran,
– 27.1015.02-01 - Condensador 6332 Nº 02 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
un – Golgran,
– 27.1017.01-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 85 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.02-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 86 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.21-01 - Cureta de Colúmbia 2 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1017.23-01 - Cureta de Colúmbia 4 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1018.02-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.03-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 11 ½ - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.04-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 14 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.05-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 16 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.06-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 17 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.07-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 18 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.08-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 19 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.12-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 20 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
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centavos) un – Golgran,
- 27.1019.02-01 - Esculpidor Hollemback 03 S - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos)
un – Golgran,
– 27.1021.01-01 - Espatula de Cera Nº 07 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1021.13-01 - Espatula de Resina de Titânio com Ward Nº 3, banhada em nitreto de titânio
autoclavável, cabo de 8 mm. Registro no MS. Trazer amostra - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
un – Golgran,
– 27.1021.9-01 - Espatula Nº 31 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1021.07-01 - Espatula Simples Nº 24 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1023.01-01 - Explorador Duplo Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos) un
– Golgran,
– 27.1163.02-01 - Gengivótomo de Kirkland - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1163.01-01 - Gengivótomo de Orban - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1026.02-01 - Gral P/ Gesso de Borracha Tamanho Médio - R$ 4,25 (quatro reais e vinte e
cinco centavos) un – Maquira,
– 27.1029.02-01 - Jogo de Calcadores para obturação de canal c/ 04un (Paiva) - R$ 22,75 (vinte
e dois reais e setenta e cinco centavos) un – Golgran,
– 23.1072.57-01 - Lima Peridontal de Schluger 9-10 - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) un –
Millennium,
– 27.1034.07-01 - Pinça Clínica nº 317 - R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) un – Golgran,
– 23.1091.3-01 - Placa de Vidro Polida 10 MM (Espessura) tam 7x14 cm - R$ 7,00 (sete reais) un
– Dms,
– 27.1092.19-01 - Porta Agulha Aço inox Castroviejo tam 14 modelo reto - R$ 138,00 (cento e
trinta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1092.04-01 - Porta Algodão de Metal servido - R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) un –
Golgran,
– 27.1094.01-01 - Pote Dappen de Plástico - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) un –
Maquira,
– 27.1094.02-01 - Pote Dappen de vidro - R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) un - Art vidro,
– 27.1093.04-01 - Posicionador de Filme radiográfico Cone autoclavável - R$ 43,50 (quarenta e
três reais e cinquenta centavos) ki – Maquira,
– 27.1103.01-01 - Sonda Exploradora Nº 5 - R$ 5,00 (cinco reais) un – Golgran,
– 27.1103.04-01 - Sonda Milimetrada WHO-OMS , Cabo oco 8mm, gravada a laser com tamanho
14,5cm. Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgran,
– 27.1103.05-01 - Sonda de Nabers 2 N em cabo oco, Ponta ativa de 12mm, gravada a laser.
Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgra.
3) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– 27.1004.1-01 - Alveolótomo Curvo - R$ 50,00 (cinquenta reais) un - 6b ig,
– 27.1005.02-01 - Arco Orby dobrável de plástico p/ isolamento absoluto - R$ 7,30 (sete reais e
trinta centavos) un – Maquira,
– 27.1005.01-01 - Arco Young de Plástico Ref. 28-0305 - R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos)
un – Maquira,
– 27.1009.3-01 - Cabo Para Bisturi Nº 05 - R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos)
un – Golgran,
– 27.1010.07-01 - Caixa Endodôntica modelo USP – 20.10.05 – 48 furos - R$ 110,00 (cento e dez
reais) un – Fami,
– 27.1010.06-01 - Caixa de inox perfurada p/ esterilização em dimensões 20 x 10 x 02 cm - R$
48,00 (quarenta e oito reais) un – Fami,
– 27.1010.04-01 - Caixa Inox perfurada p/ esterilização em dimensões 32 x 16 x 0,2 cm - R$
194,00 (cento e noventa e quatro reais) un – Fami,
– 27.1011.06-01 - Calcador Espatulado Nº 30 Longo - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
un – Golgran,
– 27.1012.13-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº 1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição. R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.1-01 - Cinzel Goiva – Ref. 28-0251 - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) un – Golgran,
– 27.1013.02-01 - Colgadura para múltiplas radiografias 14 filmes - R$ 44,00 (quarenta e quatro
reais) – Tecnodent,
– 27.1017.25-01 - Cureta de Gracey 1-2, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00 (trinta
e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.27-01 - Cureta de Gracey 3-4, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00 (trinta
e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.28-01 - Cureta de Gracey 5-6, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00 (trinta
e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.29-01 - Cureta de Gracey 7-8, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00 (trinta
e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.30-01 - Cureta de Gracey 9-10, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
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ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00 (trinta
e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.24-01 - Cureta de Gracey 11-12, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da
parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 39,00
(trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.26-01 - Cureta de Gracey 13-14, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem Blistada
inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte
ativa do instrumental de modo a promover maior biossegurança no uso do mesmo - R$ 39,00
(trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.35-01 - Cureta De Mccall N.1/10, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de 8mm de
diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a
haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.31-01 - Cureta De Mccall N.13/14, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de 8mm
de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e
a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde.
Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
- 27.1017.33-01 - Cureta De Mccall N.15/16, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de 8mm
de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e
a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde.
Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.32-01 - Cureta De Mccall n.17/18, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de 8mm
de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e
a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde.
Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.07-01 - Descolador de Molt cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1126.04-01 - Descolador Molt 2-4, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.05-01 - Descolador Molt Dissector, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.03-01 - Descolador de Buser, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1018.11-01 - Escavador De Dentina Haste Longa N°02 - R$ 10,10 (dez reais e dez centavos)
un – Golgran,
– 27.1018.09-01 - Escavador De Dentina Haste Longa. Nº 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.10-01 - Escavador De Dentina Haste Longa Nº 04 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1019.01-01 - Esculpidor Hollemback 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1021.08-01 - Espatula Lecron - R$ 12,00 (doze reais) un – Golgran,
– 27.1022.01-01 - Espelho Odontológico c/ Aumento Nº 05 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un - 6b ig,
– 27.1022.02-01 - Espelho Odontológico Plano Nº 05 - R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos)
un – Golgran,
– 27.1025.01-01 - Fórceps Infantil Nº 1 - R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)
un - 6b ig,
– 23.1072.40-01 - Lima para Osso Miller N 01 Ref 28-0280 - R$ 42,90 (quarenta e dois reais e
noventa centavos) un – Golgran,
– 23.1076.2-01 - Moldeira Perfurada alumínio jogo com 08 un - R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
jg – Tecnodent,
– 27.1033.01-01 - Perfurador para isolamento absoluto (Alicate de Ainsworth) - R$ 72,00 (setenta
e dois reais) un - 6b ig,
– 27.1166.1-01 - Periótomo Duplo – Produto para extração atraumática, em aço inox, autoclavável. Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como
número do lote. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde e Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Quinelato,
– 27.1166.2-01 - Periótomo Reto – Produto para extração atraumática, em aço inox, autoclavável.
Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número
do lote. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 66,00 (sessenta e seis reais) un –
Quinelato,
– 27.1034.24-01 - Pinça Adson Brown 12 cm, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
40,00 (quarenta reais) un – Golgran,
– 27.1034.08-01 - Pinça Adson com Dente. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro
do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$ 13,40 (treze
reais e quarenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1034.25-01 - Pinça Collin. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter gravado
identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro do
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produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$ 67,00 (sessenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1034.5-01 - Pinça Dente de Rato 14cm - R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos) un - 6b
ig,
– 27.1034.36-01 - Pinça Dietrich 14 cm – Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Produto com registro no Ministério da Saúde. Embalagem blistada inviolável - R$ 74,00 (setenta e quatro reais) un – Golgran,
– 27.1034.10-01 - Pinça Hemostática Curva 15 cm - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) un –
Golgran,
– 27.1034.11-01 - Pinça Hemostática Reta 15 cm - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) un – Golgran,
– 27.1034.27-01 - Pinça Micro Dente de Rato - R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 27.1034.4-01 - Pinça Porta Grampo de Brewer - R$ 70,00 (setenta reais) un - 6b ig,
– 27.1092.16-01 - Porta Agulha Aço Inox Castroviejo com ponta em Wídea, tamanho 14, modelo
reto. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) un –
Golgran,
– 27.1092.21-01 - Porta Agulha Mayo Hegar 14cm, com ponta em Wídea, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) un - 6b
ig,
– 27.1092.07-01 - Porta Hidróxido de Cálcio Duplo em aço inox - R$ 8,00 (oito reais) un – Golgran,
– 27.1093.06-01 - Posicionador Radiográfico Cone Indicator Digital compatível com sensor digital
New Ida da Dabi. Composto por 1 Posicionador para dentes posteriores (superiores esquerdo/
inferiores direito) + 1 Posicionador para dentes posteriores (superiores direito / inferiores
esquerdo) + 1 Posicionador para dentes anteriores (superiores/ inferiores) + 3 Dispositivos para
Mordida + 1 Bite Wings (posicionador para radiografia interproximal) + 1 fixador vertical + 1
fixador horizontal + 1 fixador vertical + 1 fixador horizontal + 1 Pote Autoclavável, com registro na
ANVISA - R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) un – Indusbello,
– 27.1096.01-01 - Saca broca Extra Torque - R$ 23,00 (vinte e três reais) un – Dentflex,
– 27.1100.01-01 - Tesoura Cirúrgica Ponta Fina Curva 11cm - R$ 17,00 (dezessete reais) un - 6b
ig,
– 27.1100.07-01 - Tesoura Ponta Serrilhada Goldman Fox - R$ 27,00 (vinte e sete reais) un - 6b
ig,
– 27.1100.11-01 - Tesoura - Micro tesoura castroviejo Curva 18 cm – Em aço inox, autoclavável.
Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Produto
com registro no Ministério da Saúde. Embalagem blistada inviolável - R$ 137,00 (cento e trinta e
sete reais) un - 6b ig.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Kit de Teste Rápido COVID-19, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 267/2020 – Pregão Presencial nº 238/2020 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 06/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Med Center Comercial Ltda
- Kit Teste Rápido COVID-19 - R$ 8,00 (oito reais) por kit.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Fornecimento de Refeições através de Marmitex, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 072/2021 – Pregão Presencial nº 066/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 038 à 040/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Midas Alimentação Ltda.
– Marmitex (Opção 1); Composto por: - 200g de arroz, 150g de feijão, 150g de proteína (de
acordo com guia alimentar da OMS), 150g de guarnição composta de legumes cozidos, ovo,
farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de legumes,
folhas (dois tipos) e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja
única; - O marmitex deverá vir acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da
estação – R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) Un.
2) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME
– Marmitex (DM e HA); Composto por: - Para diabéticos e hipertensos com restrição de sódio e
carboidratos com alto valor glicêmico, substituindo macarrão, polenta, farofa e batata por legumes de baixo valor glicêmico, folhosos refogados, macarrão integral ou arroz integral; - O
marmitex deverá vir acompanhado de sobremesa composta de frutas da estação – R$ 8,48 (oito
reais e quarenta e oito centavos) Un.
3) Contratada: Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
– Marmitex composto por sopas variadas, composta de legumes e proteínas – R$ 7,20 (sete
reais e vinte centavos) Un;
– Marmitex (Opção 2); Composto por: - Com no mínimo 2.000 calorias, com 400g de arroz, 150g
de feijão, 250g de carne “in natura”, 200g de guarnição composta de legumes cozidos, ovos,
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farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de legumes,
folhas e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja única; - A
carne deverá ser procedente de bovinos, suínos, peixes ou aves; - O marmitex deverá vir
acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da estação – R$ 9,70 (nove reais e
setenta centavos) Un.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 042/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 041 à 045/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Filtro de papel para café nº. 103. – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Cx – Brigida.
2) Contratada: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda.
– Sabão em barra com 200g – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) Un – Marluce;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 20 litros, cor branco leitoso – R$ 0,10 (dez
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 40 litros, cor branco leitoso – R$ 0,14 (quatorze
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 60 litros, cor branco leitoso – R$ 0,17 (dezessete
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 100 litros, cor branco leitoso – R$ 0,31 (trinta e
um centavos) Un – Exata.
3) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Dispenser para papel higiênico 300 metros – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) Un – Nobre;
– Dispenser para papel toalha, intercalado em plástico abs, cor cristal (transparente) com detalhe
cromado, dimensões: 30cm (altura) x 14,7cm (largura) x 12,5cm (profundidade) – R$ 24,55
(vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Nobre;
– Detergente enzimático com 04 enzimas, galão 05L – R$ 113,30 (cento e treze reais e trinta
centavos) Gal – Prolink;
– Dispenser sabonete líquido plástico 800ml, altura 27cm, largura 13cm, profundidade 11cm, cor
branca, aplicação parede – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre;
– Álcool etílico hidratado 70%. embalagem comum, dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no Ministério da Saúde – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Un – Audax;
– DIspenser de álcool gel, capacidade 0,8 litros acionamento simples manual que possibilite a
fixação na parede; com direcionamento único do jato; com visor que possibilite a visualização do
quantitativo do refil – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre.
4) Contratada: BR Vale Distribuidora de Produtos EIRELI
– Vassoura tipo prefeitura com cabo 40cm piaçava – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois
centavos) Pc – SB;
– Shampoo neutro infantil 350ML – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Un – Tralala;
– Shampoo neutro frasco com 350ML – R$ 8,64 (oito reais e sessenta e quatro centavos) Frs –
Darling;
– Lenço umedecido para bebê, pote com 70 un – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pote
– Fiesta;
– Luva de borracha grossa cano médio, tamanho médio – R$ 3,60 (três reais e sessenta
centavos) Par – Volk;
– Bloqueador solar FPS 50 UVA – UVB. Frasco de 120G, loção – R$ 17,39 (dezessete reais e
trinta e nove centavos) Frs – Prosuw;
– Álcool em gel 70%, antisséptico (galão de 5 litros), que hidrata a pele – R$ 40,90 (quarenta reais
e noventa centavos) Gal – Alc Care;
– Filtro de papel para café nr. 102 – R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) Cx – Jovita.
5) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Saco alvejado 44 x 73cm algodão – R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos) Un – Fort Fio;
– Vassoura de piaçava nº. 05 com cabo – R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) Un –
Status;
– Garrafa térmica para 05L – R$ 26,83 (vinte e seis reais e oitenta e três centavos) Un – Invicta;
– Garrafa térmica para 02L – R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos) Un – Invicta.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 203/2020 – Pregão Presencial nº 181/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 16 à 23/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Lenice Nogueira Da Silva EIRELI – ME
- Cera líquida incolor 800ml - R$ 3,87 (três reais e oitenta e sete centavos) lta – Soluz.
- Lustra móveis líquido 200ml - R$ 2,00 (dois reais) frs – Audax.
- Sabonete líquido – galão com 5l - R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos) gal – Harmoniex.
- Óleo de amêndoa – frasco com 100ml - R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos) frs – Farmax.
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- Mamadeira em acrílico transparente capacidade 240ml resistente a temperatura e autoclavação, com bico em silicone, atóxico, insípidom sem rebarbas e bordas cortantes, com tampa e
capuz em polipropileno, com graduação escala de 5 em 5ml, com timbre, rotulagem com fabricação,
nº. Lote, procedência e validade, com certificação compulsória, inmetro - R$ 6,40 (seis reais e
quarenta centavos) un – Anplas.
- Pilha média (tipo c) - R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) un – Rayovac.
- Pilha grande (tipo d) - R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) un – Rayovac.
- Lixeira de fibra, com tampa e pedal, capacidade 50 litros - R$ 78,12 (setenta e oito reais e doze
centavos) un – Enjeplastec.
- Lixeira c/ pedal, capacidade 50 litros - em polipropileno;- dimensões: (a x l x c) 710 x 445 x
370mm; retangular; na cor branca - R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) un –
Enjeplastec.
- Álcool em gel com 400 g, higienizador de mãos, embalagem econômica - R$ 4,62 (quatro reais
e sessenta e dois centavos) un – Dvisao.
- Limpador multiuso com cloro ativo 4 em 1, frasco com 500 ml - R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) un – Audax.
- Xícara para café com pires - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) un – Nf.
- Desodorizante ambiental spray com 400 ml - R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) un – Audax.
- Leiteira alumínio 02 litros - R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) un – Abc.
- Leiteira em alumínio com tampa capacidade de 02 litros - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un – Abc
2) Contratada: New Limp Produtos Para Limpeza Ltda
- Água sanitária - R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos) lts - New limp;
3) Contratada: Angelica Aparecida Comunian
- Detergente líquido neutro 500ml - R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) un – Higeo.
- Papel toalha folha dupla, picotada, med. 20 x 22cm, pacote com 02 rolos com 55 toalhas cada
- R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) pct – Pegg.
- Papel toalha 02 dobras, med. 22,5 x 21cm, com 1000 folhas - R$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro
centavos) pct – Eco.
- Saco plástico transparente med. 45 x 60cm - R$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco
reais) kg – Bigrool.
- Hidratante corporal – frasco com 200ml - R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos) frs
– Kanechon.
- Flanela para limpeza - R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) un – Textil.
- Lã de aço – fibraço - R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) un – British.
- Saco plástico – 5kg (35 x 45cm) - R$ 15,88 (quinze reais e oitenta e oito centavos) kg – Bigrool.
- Copo descartável 100ml – pacote com 100 unidades - R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove
centavos) pct – Copoplast.
- Copo descartável 200ml – pacote com 100 unidades - R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois
centavos) pct – Copoplast.
- Copo descartável 50ml – pacote com 100 unidades - $ 1,17 (um real e dezessete centavos) pct
– Copoplast.
- Escova para lavar mamadeira com duas ventosas para lavar mamadeiras e bicos, possui uma
ventosa menor em sua ponta para facilitar o uso no dia a dia,a escova pra bico encaixa-se
perfeitamente dentro do cabo quando não está em uso, possuem suaves e duradouras cerdas
de nylon para melhor limpeza dos resíduos. - R$ 7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos) un
– Bethanin.
- Pilha alcalina palito 1,5v (tipo aaa) - R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos) un – Elgin.
- Desodorante sanitario com suporte de encaixe - R$ 0,80 (oitenta centavos) un – Sany.
- Espanador de pena 40 cm - R$ 15,85 (quinze reais e oitenta e cinco centavos) un – Shangrilá.
- Marmitex nr. 08 em isopor – embalagem com 100 un - R$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e
cinco centavos) pct – Copoplast.
- Torneira para talha - R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos) pç – Gama.
- Creolina 1000 ml - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) lts – Pearson;
4) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & CIA Ltda
- Esponja de aço – pacote com 08 unidades - R$ 0,90 (noventa centavos) pct – Assolan.
- Sabonete neutro 90g - R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) un – Maran.
- Condicionador para cabelo – pote com 950g - R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos)
pote – Kanechon.
- Desodorante roll on emb. 50 ml – feminino – com ação antitranspirante, proteção por 48 horas,
não conter álcool etílico, gênero da fragrância feminino - R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco
centavos) frs – Skala.
- Desodorante roll on emb. 50 ml – masculino – com ação antitranspirante, proteção por 48 horas,
não conter álcool etílico, gênero da fragrância masculino - R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco
centavos) frs – Skala
5) Contratada: Halley Allan C. De Andrade – EPP
- Rodo duplo com cabo 40cm madeira - R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) un - H.
A..
- Sabonete líquido para dispensador – frasco com 1000ml - R$ 4,19 (quatro reais e dezenove
centavos) frs – Audax.
- Gel para cabelo sem álcool – pote com 230ml - R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) pote –
Bozzano.
- Escova para mão - R$ 1,30 (um real e trnta centavos) un – Escobel.
- Escova para lavar roupas - R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) un - H. A.
- Pá para lixo metálica com cabo longo - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un - H. A.
- Balde plástico 20 litros com alça - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) pc – Arqplast.
- Vassoura de pêlo 40cm com cabo - R$ 8,00 (oito reais) pc - H. A.
- Rodo de 40cm de borracha com cabo - R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) un H. A.
- Cesto de plástico para lixo, vazado (capacidade 10 litros) - R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco
centavos) un – Arqplast.
- Toalha de mesa em plástico estampado 2,00 x 1,50 m (para cozinha) - R$ 8,40 (oito reais e
quarenta centavos) un – Cipatex.
- Lixeira de fibra, com tampa e pedal, capacidade 100 litros - R$ 146,50 (cento e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos) un – Arqplast.
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- Lixeira de plástico c/tampa cap 100 lts - Tampa acionada por pedal - R$ 146,50 (cento e
quarenta e seis reais e cinquenta centavos) un – Arqplast.
- Cesto de lixo em plástico de 29 cm, capacidade 12 litros com tampa vai e vem - R$ 10,05 (dez
reais e cinco centavos) un – Arqplast.
- Vassoura de piaçava nr. 10 com cabo - R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos) un –
Status.
- Vassoura com cerda de nylon e cabo de madeira, tamanho da vassoura: 25 x 21,5 x 4,5 cm e
tamanho do cabo com 120 cm - R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) un - H. A.
- Vassoura de pelo 27 cm com cabo - R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos) un - H. A.
- Coador de café em flanela, tamanho grande - R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos)
un – Triutil.
- Copo de vidro americano - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) un – Nadir.
- Colher de inox para café - R$ 0,98 (noventa e oito centavos) un – Martinazzo.
- Colher de inox sobremesa - R$ 0,98 (noventa e oito centavos) un – Martinazzo.
- Faca inox de mesa - R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) un – Martinazzo.
- Garfo de inox para refeição - R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) un – Martinazzo.
- Prato de vidro raso - R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) un – Nadir.
- Garrafa térmica inox 1 lt com alça normal 32 cm - R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) un – Invicta.
- Talha de barro com 03 velas capacidade 10 litros - R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta
centavos) un.
- Caçarola de alumínio nr. 28 - R$ 90,00 (noventa reais) pç – Abc.
- Coador de pano para café diam. 14 cm x 20 cm comp. - R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco reais)
pç – Triutil
6) Contratada: Orla Distribuidora De Produtos EIRELI
- Água sanitária – galão com 05 litros - R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos) gal –
Biokriss.
- Desinfetante líquido 750ml - R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) frs – Biokriss.
- Esponja dupla face espuma de nylon - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) un – Brilhus.
- Pano de prato alvejado - R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) un – Martins.
- Pano para limpeza – pacote com 05 unidades - R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) un
– I.clean.
- Inseticida aerosol 300ml - R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos) un – Insectfree.
- Papel higiênico rolão 600m - – primeira linha - R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos)
rolo – B.paper.
- Sabão em pó – caixa com 01kg - R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos) cx – Flash.
- Saco para lixo med. 75 x 1,00 x 0,012 (pacote com 10 un) - R$ 7,92 (sete reais e noventa e dois
centavos) pct – Orlalix.
- Álcool comum 92,8º inpm - R$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos) lt – Flops.
- Limpador multi-uso instantâneo 500ml - R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) frs –
Biokriss.
- Amaciante de roupa frasco com 2l - R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) frs – Biokriss.
- Haste flexível com ponta de algodão (mínimo 75 un) - R$ 1,17 (um real e dezessete centavos)
cx – Useit.
- Guardanapo de papel branco – pacote com 50 un - R$ 0,72 (setenta e dois centavos) pct - W.
Paper.
- Guardanapo de papel branco med. 20 x 23 – caixa com 5000 un - R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) cx - W. Paper.
- Absorvente íntimo com abas – pacote com 8 un - R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)
pct – Flen.
- Creme dental – bisnaga com 90g - R$ 1,15 (um real e quinze centavos) bis -Freedent.
- Fósforo maço com 10 caixa - R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) mçs – Gaboard.
- Máscara descartável (caixa com 50 unidades), características: modelo retangular, com elástico,
03 camadas de filtro b.f.e. E 98,8% de retenção bacteriológica, 0especificação complementar:
informações impressas na embalagem sobre marca, quantidade, características, data de
fabricação, validade do produto e registro no m.s. - R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)
cx – Multilaser.
- Papel alumínio com 45cm - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) rol – I.clean.
- Desodorante feminino spray 90ml - R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) frs - Alma de
flores.
- Desodorante masculino spray 90ml - R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) frs –
Senador.
- Desinfetante líquido – galão 05l - R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos) gal – Biokriss.
- Pilha pequena 1,5v (tipo aa) - R$ 0,73 (setenta e três centavos) un – Elgin;
7) Contratada: Eco Plast Comércio Indústria Ltda
- Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar cap. 100 litros, espessura 0,12mm, com
informação impressa na embalagem que indique que é usado para materiais impetrantes. - R$
0,34 (trinta e quatro centavos) un - Santa clara.
- Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm – 200 litros - R$ 0,30 (trinta centavos) un - Santa
clara.
- Saco plástico para lixo, na cor preta, capacidade 30 litros, espessura mínima 0,08 mm, medindo
no mínimo 59 cm de largura x 62 cm de altura, confeccionado dentro das normas da abnt nbr
9194/2002, com resina termo plástica virgem, solda continua homogênea e uniforme característica
de resistência mecânica, não deve expelir odor desagradável e demais normas complementares
constantes aplicáveis, acondicionado em pacotes com 100 unidades, com dados de identificação, peso minimo de 2,70 kg. Deve conter o selo de qualidade - R$ 17,40 (dezessete reais e
quarenta centavos) pct - Eco plast
8) Contratada: Oxi Quimica Ltda – EPP
- Desodorizante sanitário em pedra 20g - R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) un – Sany.
- Sapóleo em pó 300g - R$ 2,01 (dois reais e um centavo) un – Sany.
- Limpa vidro com 500ml - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) un – Audax.
- Cloro líquido – galão com 05l - R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) gal – Hipoclor.
- Garrafa térmica para 01l - R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) un – Mor.
- Bloqueador solar fps 30 – pote com 4 kg - R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) pot –
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Henlau.
- Avental impermeavel em pvc, com forro de poliester, com alça no pescoço e tiras para regulagem - R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) un – Brascamp.
- Detergente automotivo alcalino galão com 05 (cinco) litros (solupan) - R$ 7,40 (sete reais e
quarenta centavos) gl -Oxi pan
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Materiais de Limpeza e Máscaras SEDUC, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 148/2020– Pregão Presencial nº
132/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 119/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
042.00019.0002-01 - Protetor Facial de segurança visor transparente - R$ 8,20 (oito reais e
vinte centavos) un – G.Plast;
041.00097.0001-01 - Borrifador de Plástico 500 ml - R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) un
– N.Era;
042.00034.0038-01 - Máscara Tecido 100 % algodão penteado tecido duplo lavável, anatômico
- R$ 3,10 (três reais e dez centavos) un – TipTop;
026.00005.0009-01 - Álcool Gel 70 % anti-séptico (galão de 05 litros) que hidrata a pele - R$
39,00 (trinta e nove reais) un – Alc. Care.
Varginha(M.G.), 30 de junho 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial nº 019/2020 – Registro
de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 078 a 082/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli
- Agulha descartável carpule curta – caixa contendo 100 un. De agulhas curtas, esterilizadas
pelo processo de raios gama – cobalto, tribiseladas e siliconadas. Com validade de no mínimo 18
meses contados - R$ 23,70 (vinte e três reais e setenta centavos) cx - Dencojet – DFL;
- Anestésico mepivacaína a 3% sem vaso constritor com caixa de 50 tubetes de 1,8ml e de
validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no ms- caixa - R$
85,00 (oitenta e cinco reais) cx - Mepivalen SV – DLA;
- Anestésico tópico c/ benzocaína a 5%. Gel com 20% de benzocaína. Pote contendo 12gr cada.
Sabor de pina colada, tutti - fruti ou menta e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir
da data de entrega. Registro no ms- pote - R$ 6,08 (seis reais e oito centavos) pot - Benzotop –
DFL;
- Bicarbonato de sódio bi refinado / uso em odontologia p/ aparelho de profilaxia dental, sendo do
mais alto grau de pureza disponível para remoção de placa bacteriana, com granulometria ideal
e superfina, impossibilitando o entupimento do aparelho, não causando danos ao esmalte ou a
gengiva. Com a seguinte característica: envelopes com 40gr cada. Compatível com a marca dabi
atlante. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de validade, data de
fabricação e registro no ms- caixa - R$ 28,00 (vinte e oito reais) cx - Airon – Maquira;
- Papel carbono para articulação ultrafino. Caixa com 280 folhas de carbono ultrafinas, resistentes
à umidade, para marcação oclusal. Composição: filme poliéster, cera acrílica, óleos minerais,
lecitina de soja, resinas, plastificantes, corantes e pigmentos, solventes e talco industrial - R$
102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco centavos) cx – Angelus;
- Cimento de óxido de zinco pó- oxido de zinco 8,81g%, sulfato de bário 16,16g%, fosfato de
cálcio 2,02g%, acetato de zinco 1,01g% -frasco com 50gr - R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) frs – Biodinamica;
- Película de filme par raio x odontológico periapical caixa contendo 150 filmes. Tamanho 31mmx
35mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar certificado de registro no produto do ms- por pacote - R$ 109,99
(cento e nove reais e noventa e nove centavos) pct - Agfa – Kulzer;
- Anestésico articaína a 4% com epinefrina (1:100.000) com vasoconstritor, caixa contendo 50
tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no ms- por caixa - R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cx - Articaine – DFL;
- Anestésico alphacaíne 2% cloridrato de lidocaína + epinefrina (1:100.00), caixa contendo 50
tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no ms- por caixa - R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos) cx - Alphacaine
– DFL;
- Anestésico cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina (0,03 ul/ml) de vasoconstritor, caixa
contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de
entrega. Registro no ms- por caixa - R$ 61,77 (sessenta e um reais e setenta e sete centavos)
cx - Citanest – DLA;
- Anestésico mepivacaína a 2% com norepinefrina (1:100.000) de vasoconstritor, caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no ms- por caixa - R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cx - Mepivalen AD – DLA;
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- Cimento obturador de canal caixa a base de óxido de zinco com 1 frasco com pó 12g + 1 frasco
com liquido 10ml. Validade de no mínimo 18 meses, contados a partir d data de entrega. Apresentar
registro no ms - R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) frs - Endofill – Dentsply;
- Fio dental encerado, embalagem com 100m, fabricado em fio de polipropileno revestido com
cera microcristalina, contendo no mínimo 100 m cada rolo. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms- por rolo - R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) un – Medfio;
- Matriz de aço inox para amálgama 5mm, bobina com 50cm - R$ 1,25 (um real e vinte e cinco
centavos) un – Maquira;
- Matriz de aço inox para amálgama 7mm, bobina com 50cm - R$ 1,47 (um real e quarenta e sete
centavos) frs – Maquira;
- Pasta profilática com flúor, bisnaga com 90gr. Composição: água, espessante, lauril sulfato,
carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de
registro do produto no ms - R$ 3,83 (três reais e oitenta e três centavos) tub - Shine – Maquira;
- Resina na cor a1- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove centavos) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) bis - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a3- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbrida - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a3,5- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) bis - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa3- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa3 1/2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Escova de dente adulto cabeça pequena 30 cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
anatômico, com capa de proteção de cerdas - R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) un – Medfio;
- Escova de dente infantil cabeça pequena, cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
anatômico, com capa de proteção de cerdas - R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) un - Floppy
– Medfio;
- Algodão p/ uso odontológico c/ 100 roletes - R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) pct
– Ssplus;
- Fixador de radiografia dental-frasco c/ 475ml - R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos) frs
– Carestream;
- Revelador dental frasco c/ 475ml - R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos) frs – Carestream;
- Tricresolformalina - R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) pct – Biodinamica;
- Sugador de saliva descartável, plástico (colorido)– pct c/ 40 und - R$ 4,23 (quatro reais e vinte
e três centavos) cx – Ssplus;
- Tira de lixa metálica 4mm - R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) env - Airon – Maquira;
- Tira de lixa metálica 6mm - R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) cx - Airon – Maquira;
- Tira de lixa de polimento e acabamento dentário com fina e media granulação e centro neutro
neutro 4mm x 170. Cx com 150 un. De alta qualidade tiras de lixa de polimento e acabamento
dental c/ centro neutro. Cx 150 tiras abrasiva. Embalagens contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro no
ms - R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos) cx – 3M;
- Tira de poliéster p/ resina 0,05mm pct c/ 50 un - R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) tub
- Airon – Maquira;
- Evidenciador placa bacteriana (120 cp). Evidenciador de placa bacteriana `a base de fucsina.
Embalagem com 120 comprimidos cada caixa. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do
produto no ms – por caixa - R$ 17,00 (dezessete reais) frs - Eviplac – Biodinamica;
- Guta percha em bastão para uso odontológico, c/ 08 un - caixa - R$ 26,05 (vinte e seis reais e
cinco centavos) kit – Dentsply.
2) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
- Fio de sutura de seda com agulha 3.0 cx c/24 und. contendo no pct um fio de sutura agulha de
seda preta, agulha em formato triangular e especializado. Aproximadamente 45cm. Com tamanho
5-0. Embalagem contendo dados de identificação,, procedência, n° do lote. Data de fabricação e
a data de validade apresentar certificado de Registro do produto no M.S. - R$ 118,90 (cento e
dezoito reais e noventa centavos) un – Ethicon;
- Fio de sutura seda trançada preta 3-0 com agulha em aço inox siliconizada, ½ círculo cortante
1,7cm. Apresentar Registro na Anvisa - R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos) un –
Procare;
- Verniz fluoretado para aplicação dentária, com naf a 6% = 2,71% ions fluor. Fluoreto de cálcio
6% = 2,92 ions flúor. Apresentação: 2 x 3g seringas; 10 pincéis descartáveis, validade no mínimo
18 meses, contados à partir da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde, por unidade R$ 28,66 (vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) cx – Sswhite.
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3) Contratada: Dipron Distribuidora de Prod. Odontológicos e Materiais Ltda.
- Cimento de ionômero de vidro cimentação pó e líquido. Kit contendo1 frasco de pó 15gr, 1 frasco
líquido 10ml, 1 medidor de pó, 1 conjunto dosador líquido. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) kit
– Biodinamica;
- Clorexidina a 0,12% frasco com 1 litro. Gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado a base
livre de clorexidina na concentração de 0,06%) e os seguintes componentes inativos: água,
glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta,
sacarinato de sódio, fd&c blue, nº 1. O nome químico do gluconato de clorexidina é: 1,1 bis
hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di- d-gluconato. Embalagem com 1 frasco de 1 litro, 1
bomba acionada por pressão, 100 copos descartáveis. Registro no M.S. - R$ 17,44 (dezessete
reais e quarenta e quatro centavos) cx – Iodontosul.
4) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
- Ácido fosfórico a 37% em forma de gel- condicionador dental gel, seringa 2,5ml 3ml, contendo
em sua composição ácido fosfórico a 37% embalagem com dados de identificação, procedência,
nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no ministério
da saúde- pacote com 03 seringas - R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) pct - Attaque Gel
– Biodinamica;
- Agente de união multi-uso fotopolimerizável – monocomponente para esmalte e dentina sendo
o primer e o bond em um único frasco. Agente de união multi-uso fotopolimerizável –
monocomponente para esmalte / dentina, com solvente água e álcool. Frasco único com tampa
flip top, frasco com 6g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote,
data de fabricação e de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ministério da
saúde - R$ 70,00 (setenta reais) frs - Single Bonda – 3M;
- Anestésico cloridrato de lidocaína a 3% c/ fenilefrina caixa com 50 un. Tubetes de 1,8ml e de
validade de no mínimo 18 meses, contatos a partir da data de entrega. Registro no ms.- Por caixa
(novocol) - R$ 50,00 (cinquenta reais) cx - Novocol – Sswhite;
- Aplicador descartável confeccionado c/ minúsculas fibras (tipo brush). Aplicador de adesivo
fotopolimerizável, descartável, tipo brush, fino, confeccionado com minúsculas fibras. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote,data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms- frasco com 100un - R$ 7,15 (sete
reais e quinze centavos) frs - Cavibrush – FGM;
- Cera rosa nº 7 c/ 18 placas macia e flexíveis, para articulação em lâminas, caixa com no mínimo
225g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 12,00 (doze reais) cx
– Asfer;
- Cimento cirúrgico liquido 30ml- frasco - R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos) frs –
Maquira;
- Cimento cirúrgico pó 50gr- frasco - R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos) frs –
Maquira;
- Cimento de obturação provisória à base de óxido de zinco sem eugenol, para preenchimento
temporário de cavidade dentária de endurecimento químico. Com coloração branca, contendo na
sua composição, óxido de zinco e sulfato de zinco. Pote com 25g. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) pot - Fill prov – Allplan;
- Clorexidina a 2% - frasco com 50ml - R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) frs – Maquira;
- Cunha de madeira para espaço interdental de cores e tamanhos sortidos, com 100 unidades.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro no produto no ms- pacote - R$ 6,70 (seis reais e
setenta centavos) cx – Iodontosul;
- Esponja hemostática de colágeno liofilizado de origem porcina, hemospon. Atua como hemostático
e cicatrizante. Caixa com 10 esponjas estéreis. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do
produto no ms - R$ 41,00 (quarenta e um reais) cx - Hemospon – Maquira;
- Eugenol – frasco c/ 20ml - R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos) frs – Biodinamica;
- Formocresol diluído 1:5 uso odontológico, que propicia mumificação pulpar contendo em sua
fórmula formaldeído 19%, tricresol 35%, glicerina 15%, veículo hidro- alcoólico q.s.p. Que atua
evitando o ressecamento dental após o procedimento. Frasco com 10ml. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
certificado de registro do produto no ms - R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) frs –
Biodinamica;
- Hidróxido de cálcio pa -pó, frasco c/ 10g - R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) frs
– Biodinamica;
- Iodofórmio frasco com 10g- embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote,
data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$
21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) frs – Biodinamica;
- Ionômero de vidro na cor a2 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expensão térmica próximo da estrutura dental.
Possui em dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver flúor nomeio
bucal. Caixa contendo: 1 frs de pó c/10g 1 frs de líquido 8g 1 dosador de pó - R$ 15,90 (quinze
reais e noventa centavos) cj - Maxxion R A2 – FGM;
- Ionômero de vidro na cor a3 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expensão térmica próximo da estrutura dental.
Possui em dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver flúor nomeio
bucal. Caixa contendo: 1 frs de pó c/10g 1 frs de líquido 8g 1 dosador de pó - R$ 15,90 (quinze
reais e noventa centavos) cj - Maxxion R A3 – FGM;
- Solução hemostática sem fenilefrina, tópica com 10ml. Cada grama contém mg cloreto de
alumínio, 1mg de sulfato hidróxiquinoleina de alumínio, em veículo alcoólico/glicol/aquoso.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 13,10 (treze reais e dez
centavos) frs - Hemoliq – Maquira;
- Creme dental com flúor (1500 ppm de flúor) 90g– por tubo - R$ 1,06 (um real e seis centavos)
bis - Free Dent – Raymounds;
- Amálgama em cápsulas para restauração de 1 face contendo em seu interior liga esférica de
alto teor de cbre – não gama 2. Composição: 40% de ag, 31,3% de sn,28,7% de cu. Partículas
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esferoidais irregulares, resistência à compressão após 1 hora de 225 mpa (32,625 psi), resistência
a compressão após 24 horas de 510 mpa (73,950 psi). Resistência à tração diametral após à
tração diametral após 1 hora de 225 mpa (3,190 psi), resistência à tração diametral após 24hs
54 mpa (7,830 psi). Creep estática após 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24hs + 2
um/cm. Tempo de cristalização regular. Cápsulas de 1 porção. Registro no ms. Trazer amostra ou
catálogo para conferência de características, sendo 50 cápsulas cada pote. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e
setenta centavos) pot - Gs 80 – SDI;
- Amálgama em cápsulas para restauração de 2 faces contendo em seu interior liga esférica de
alto teor de cobre – não gama 2. Composição: 40% de ag, 31,3% de sn,28,7% de cu. Partículas
esferoidais irregulares, resistência à compressão após 1 hora de 225 mpa (32,625 psi), resistência a compressão após 24 horas de 510 mpa (73,950 psi). Resistência à tração diametral
após à tração diametral após 1 hora de 225 mpa (3,190 psi), resistência à tração diametral após
24hs 54 mpa (7,830 psi). Creep estática após 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24hs
+ 2 um/cm. Tempo de cristalização regular. Cápsulas de 2 porções. Registro no ms. Trazer
amostra ou catálogo para conferência de características, sendo 50 cápsulas cada pote.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 89,00 (oitenta e nove reais)
pot - Gs 80 2P – SDI;
- Cone secundário guta percha, para condensação lateral sortido (mf,f,fm), usado para obturação de canal. Caixa com 120 unidades. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro
do produto no ms- por caixa - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) frs - Maillfer
– Dentsply;
- Edta gel trissódico concentração 24%, formulação em gel hidrossolúvel, ph entre 8,5 a 9,0.
Apresentação caixa 2 seringas de 3g cada + 06 bicos aplicadores. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms- por caixa - R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) frs
– Biodinamica;
- Eucaliptol, solvente de guta percha para desobturação de canal, frasco com 10ml. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no ms- por frasco - R$ 8,80 (oito reais e oitenta
centavos) un – Biodinamica;
- Óleo lubrificante p/ alta e baixa rotação c/ spray, contendo 200ml(143g), sem cfc. Óleo mineral
atóxico, de baixa viscosidade, com elevado grau de pureza, contendo aditivos especiais que
previnem oxidações e reduzem o atrito e desgaste das partes móveis. Conjunto com bicos para
lubrificação. Apresentar registro no ms. Por frasco - R$ 15,00 (quinze reais) un – Maquira;
- Resina buck fill flow a1 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma Flow
– DFL;
- Resina buck fill flow a2 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma Flow
– DFL;
- Resina buck fill flow a3 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma Flow
– DFL;
- Resina buck fill flow u - R$ 111,30 (cento e onze reais e trinta centavos) un - Bulk Fil Flow – 3M;
- Cimento cirúrgico (pasta base- pasta catalisador) cimento cirúrgico p/ periodontia, sendo pasta
base sem eugenol e pasta aceleradora c/ 90 grs - R$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte
centavos) cx - Pericem – Maquira;
- Resina autopolimerizável para acabamento cold liner incolor pó + líquido. Resina autopolimerizável incolor contendo: 1 frasco pó 3 gr, 1 frasco líquido 30 ml, 1 frasco glase 8ml, 1 isolante
líquido, 2 copos medidores. Produto deverá atender requisitos iso 20795-1. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certif-icado de registro do produto no ms. Por kit - R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta
e cinco centavos) un - Cold Liner – TDV;
- Sugador cirúrgico com coletor de osso - R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) frs – Maquira.
5) Contratada: Emigê Materiais Odontológicos Ltda.
- Flúor fosfato acidulato a 1,23% em gel, frasco com 200ml, com sabor morango ou tutti-frutti,
para aplicação tópica durante um minuto, tixotrópico. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro
do produto no ms - R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos) frs - Flugel – DFL;
- Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20ml. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro
do produto no ms - R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) frs – Maquira;
- Cimento fosfato de zinco liquido 10ml. Composição do liquido: ácido fosfórico, hidróxido de
alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro
do produto no ms - R$ 10,94 (dez reais e noventa e quatro centavos) frs - Lee Smith – Vigodent;
- Cimento fosfato de zinco pó 28g na cor amarelo claro. Composição do pó: óxido de zinco, óxido
de magnésio, corantes cl 77288, cl 77268 e cl 77491. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de
registro do produto no ms - R$ 10,94 (dez reais e noventa e quatro centavos) frs - Lee Smith –
Vigodent;
- Vaselina solida p/ uso protético odontológico tubo com 30g - R$ 7,69 (sete reais e sessenta e
nove centavos) cx – Rioquimica;
- Fio sutura de seda c/ agulha 4.0 cx c/24 unidades contendo no pacote um fio de satura
agulhado de seda preta, agulha formato triangular e esterelizada, aproximadamente 45 cm c/
tamanho 4-0. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no produto no ministério da saúde - R$
28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) cx – Technew;
- Fio de nylon 5.0 cx c/ 24 und - R$ 28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) cx –
Technew.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 155/2020 – Pregão Presencial nº 139/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 137 a 140/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
042.00003.0009-01 - Avental Odontologico Descartavel, Nao Esteril, 100% Polipropileno - Sms,
Gramatura Minima De 40g/M2 Composto De 3 Camadas. Duas Camadas De Fibras Longas E
Continuas C/ Resistencia Mecanica E Maleabilidade Uma Camada Por Trama De Microfibras Que
Age Como Barreira Microbiana, Nao Inflamavel, Impermeavel - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) Marca: Best Fabril,
023.00212.0001-01 - Babador Impermeavel Indicado Para Protecao de Paciente. Material: Plastico. Embalagem Com 1 Unidade - R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Marca: Jon,
023.01006.0035-01 - Cimento Endodontico Bio C- Repair Pronto Para Uso: Dispensa Manipulacao. Embalagem Com 1 Seringa De 0,5g. Informacoes Do Produto: * Bioatividade / Liberacao De
Ions Ca2+. * Acao Bactericida ( Ph =~12): * Expansao De Presa : 0,092 +/- 0,05. * Adesao Quimica
A Dentina. * Radiopacidade: Superior A 7 Mm Da Escala De Aluminio. * Nao Provoca Manchamento
Na Estrutura Dentaria. * Hidrofilo. * Ausencia De Toxicidade.* Composicao Nao Resinosa. *
Tamanho Medio De Particulas (~2 Microns). * Embalagem Contendo Dados De Identificacao,
Procedencia, N De Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade. Apresentar Certificado De
Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) Marca:
Bio C Repair,
023.01061.0012-01 - Escova De Higienizacao Das Maos Com Solucao Clorexidina. Conjunto
Escova/ Esponja Com Dupla Face, Embebida Em Solucao Degermante Com 22 Ml De Digluconato
De Clorexidine 2% E Tensoativo - R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) Marca:
Rioquimica,
023.01061.0016-01 - Escova Carbeto De Silicio - Granulacao: Fina, Media Escova De Polimento
Para Resina Foto, Em Carbeto De Silicio, Para Uso Em Contra Angulo Formatos: Pincel, Pincel
Conico Ou Roda. Embalagem C/ Dados De Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De
Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$
41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) Marca: American Burs,
023.00210.0001-01 - Enxerto Osseo Bovino Composto De Origem Bovina, A Partir De Uma
Porcao Inorganica Medular, Organica Cortical E Um Aglutinante Natural Composto De Colageno
Osseo Desnaturalizado; Granulacao Media 600 A 425 Micrometro. Composto Por Proteina +
Mineral + Aglutinante Natural - R$ 120,00 (cento e vinte reais) Marca: Criteria Lumina Bone,
023.01064.0005-01 - Ficha P/ Acondicionar Radiografia Periapical Em Plastico, Transparente Em
Ambos Os Lados, Com 6 Furos Para Colocar As Radiografias Periapicais - R$ 1,30 (um real e
trinta centavos) Marca: Maquira,
023.01070.0007-01 - Kit Macromodelos De Odontopediatria Com Demons-Tracao Da Formacao
Dos Dentes Permanentes - R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) Marca: Roi,
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Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, N Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade.
Apresentar Certificado De Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 9,55 (nove reais e
cinquenta e cinco centavos) Marca: Ssplus.
2) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
023.01142.0002-01 Agregado Trioxido Mineral (MTA) – Caracteristicas: Acao Antibacteriana
*Nao Sofre Degragradacao *Induz A Neoformacao De Cemento Perirradicular. *Superior A Dentina *Alta Alcalinidade: Inospito Para O Crescimento Bacteriano *Baixa Solubilidade: Pode Ser
Utilizado Diretame - Nte Sobre A Polpa E Tecido Peripicais *Biocompatibilidade Tecidual: Pode Ser
Utilizado Diretamente Sobre Os Tecidos Vivos *Boa Resistencia A Compressao: 44,2 Mpa *Pode
Ser Utilizado Como Materialde Base *Alta Radiopacidade: Permite Contro Radiografico Posterior.
Embalagem Com 2 Saches De 0,14g Cada Mta Branco + 3ml De Agua Destilada. Registro No
Ministerio Da Saude. Validade De No Minimo 2 Anos Apos A Entrega – R$ 165,00 (cento e
sessenta e cinco reais) Marca: Mta Angelus,
023.01006.0036-01 - Cimento Endodontico Selador Ah Plus * Cimento Obturador De Polimero De
Amina Epoxica, Utilizado Como Selador Definitivo Para Todas As Tecnicas De Obturacao. *
Promove Selamento Sem Espacos. *Facil Manipulacao Muito Baixo Vazamento , Baixa Contracao, Alta Estabilidade. *Tolera O Calor Nao Perdendo Suas Propriedades Quimicas Durante A
Termoplastificacao. *Oferece Maxima Compatibilidade Biologica, Radi-Opacidade E Estabilidade
De Cor. *Seu Sistema Pasta-Pasta Permite Maior Limpeza, Otima Viscosidade. *Embalagem
Contendo: Pasta A 4ml + Pasta B 4ml + Bloco De Mistura. Embalagem Contendo Dados De
Identificacao, Procedencia, N° Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade. Apresentar Certificado de Registro de produto No Ministerio Da Saude - R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três
reais) Marca: Ah Plus Dentsply,
023.01053.0003-01 - Cunha Interdental Elastica Age Simultaneamente Pelas Faces Vestibular E
Lingual. Compativel Com Todos Os Sistemas De Matrizes, Maior Conforto Ao Paciente. Disponivel Em 3 Tamanhos, Codificados Por Cores, Facil Insercao. Embalagem Com 25 Unidades
Sortidas - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) Marca: TDV,
023.01057.0003-01 - Disco Espiral Emborrachado Para Acabamento Em Resina. Kit Com 6 Discos
Para Acabamento Bege + 6 Discos Para Polimento Branco + Mandril. Embalagem Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 130,00 (cento e trinta reais) Marca: Sof Lex
3M,
023.01093.0006-01 - Pelicula (Filme Radiografico F Speed) Indicado Para Tomadas Radiograficas
Intraorais (Filme 3x4cm), Processamento Manual Ou Automatico. Caixa Contendo 150 Unidades
De Peliculas Radiograficas. F-Speed. Velocidade Alta. Validade De No Minimo 18 Meses Contados A Partir Da Data Entrega. Embalagem De Cada Pelicula Na Cor De Azul Clara. Validade De 2
Anos Apos Fabricacao - R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) Marca: Carestream,
027.01031.0005-01 - Mandril Para Sistema Pop-On Em Aco Inoxidavel Adaptavel Para Contra
Angulo. Embalagem Individual Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, Nº Lote - R$ 23,80
(vinte e três reais e oitenta centavos) Marca: Microdont,
023.01093.0007-01 - Pelicula Para Raio X Odontologico Peripical Infatil, M 2,2x3 Cm. Caixa Contendo 100 Filmes. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, Nº Do Lote, Data De
Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da Saude.- R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) Marca: Carestream,

027.00189.0012-01 - Kit Matriz Parcial Matrizes Seccionais Precontornadas Ultra-Delgadas Com
Crista Marginal Pronunciada E Curvatura Horizontal R Que Contribui Para Uma Anatomia Precisa
E Evita O Colapso Da Matriz, Mesmo Em Caso De Cavidade Ampla E Ausencia De Cuspide. A Aba
Cervical Que Prevene Falhas Na Regiao Sub-Gengival. Nos 5 Tamanhos (3,5M M/4,5mm/5,5mm/
6,5mm/7,5mm) Embalagemcom 50 Unidades - R$ 162,80 (cento e sessenta e dois reais e oitenta
centavos) Marca: Unimatrix,

023.01100.0002-01 - Pino De Fibra De Vidro - Tamanhos: 0,5, 1, 2 E 3 Pino De Fibra De Vidro, Com
Dupla Conicidade. Altamente Esteticos, Praticamente Incolores E Translucidos. Excelente
Transmissao De Luz. Radiopaco, Permitindo Facil Controle De Sua Posicao Durante O Processo
De Ajuste E Tambem Pos-Cimentacao. Modulo De Elasticidade E Muito Proximo Ao Da Dentina, Isto
E, O Seu Comportamento E Muito Similar Ao Da Estrutura Dental, Diminuindo A Tensao Sobre As
Paredes Radiculares. Pose Ser Usado Com Sistema Adesivos Duais E Fotopolimerizaveis Pela
Grande Capacidade De Transmitir Luz. Embalagem Contetendo 5 Pinos. Embalagem Contendo
Dados De Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade,
Apresentar Cetificado De Registro No Ministerio Da Saude. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 40,00 (quarenta reais) Marca: White Post DC FGM,

023.00211.0002-01 - Membrana Biologica De Origem Bovina Membrana Reabsorvivel De Cortical
Ossea Bovina; Impede A Invasao De Celulas Nao Osteogenicas Para O Local Do Implante
Favorecendo A Regeneracao Tecidual Guiada. Atua Como Barreira Para O Tecido Mole E Ao
Mesmo Tempo Estabiliza A Falha, Permitindo A Remodelacao Ossea. * Aspecto Homogeneo E
Transparente Apos Hidratacao; * Material De Facil Manipulacao, Flexivel, E Permite Ajuste Apos A
Hidratacao Com Soro Fisiologico; *Tempo De Reabsorcao A Partir De 45 Dias. * Por Ser Reabsorvivel, Evita Segunda Cirurgia Para Remocao. * Sua Permeabilidade Permite A Troca De Nutriente
E Impede A Invaginacao De Celulas Nao Osteogenicas. * Validade: Minimo De 2 Anos A Contar
Apos A Entrega - R$ 178,90 (cento e setenta e oito reais e noventa centavos) Marca: Gerdem,

023.01034.0060-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A1 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada Em
Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato De
Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M,

042.00034.0033-01 - Mascara Facial Sem Valvula Pff2 - R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove
centavos) Marca: 3M,

023.01034.0061-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A2 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada Em
Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato De
Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M,

023.01070.0006-01 - Kit Macromodelos Odontologicos Para Demonstracao Pratica Da Higiene
Bucal (Macro-Arcadas, Macro-caries E Macro-periodontal) - R$ 570,00 (quinhentos e setenta
reais) Marca: Roic,

023.01100.0003-01 - Pino Metalico Provisorio Pino De Latao, Dourado. Embalagem Com 25 Unidades - R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) Marca: Angelus,
023.01082.0005-01 - Sugador Endodontico Descartavel Flexivel Ponta Flexivel Multidirecional,
Ajustavel Conforme Necessidade Do Profissional; * Ponta Extra Fina, Maior Facilidade De Introducao Nos Canais Radiculares De Dificil Acesso; * Baixa Espessura, Proporciona Melhor
Visibilidade Na Area De Trabalho; * Embalagem Esterilizada Individualmente (OXIDO De Edtileno);
Perfeito En-caixe Da Mangueira. * Descartavel, Nao Autoclavar. Embalagem Com 10 Unidades,

023.01034.0062-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A3 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada Em
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Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato De
Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais)Marca: One Bulk Fill 3M,
023.01034.0063-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill B1 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada Em
Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato De
Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M.
3) Contratada: Dipron Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda.-EPP
023.00212.0003-01- Babador Impermeavel Descartavel Paciente. Material: Plastico. Embalagem
Com 1 Unidade - R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) Marca: Ssplus,
023.01006.0032-01 - Cimento Odontologico Reparador De Presa Lenta Cimento Bioceramico
Composto De Oxidos Minerais Na Forma De Finas Particulas Hidrofilicas. E Indicado Em Casos De
Perfuracao Radicular (Endodonto E Furca). Perfuracao Radicular Por Reabsorcao Interna,
Retroobturacao, Protecao Pulpar Direta, Pulpotomia De Dente Deciduo Como Elemento Unico,
Apicificacao Utilizando Tecnica Imediata, Restauracao De Dente Deciduo, Preenchimento De
Cavidades Com Esmalte Sem Suporte Dentinario (Substituto De Dentina), Obturacoes Nao
Convencionais Endodonticas, Sem Guta Percha (Casos Em Que Se Necessita Alcalinizacao
Definitiva), Blindagem Endodontica E Arcabouco Alveolar Para Implante Com Carga Imediata.
Caracteristicas: Apresenta Os Seguintes Beneficios: Tamanho Das Particulas Que Permite
Completa Hidratacao Durante A Espatulacao; 2 Excelente Capacidade De Selamento Marginal
Que Impede A Migracao De Fluidos Para O Interior Do Canal Radicular; 3- Excelente Vedamento
De Perfuracoes Radiculares (Canal E Furca) Ao Induzir A Formacao De Cemento Perirradicular;
4- Inducao Da Formacao Barreira Dentinaria Quando Aplicado Sobre De Exposicoes Pulpares;5Ao Contrario De Outros Cimentos Que Exigem Campo Completamente Seco, E Indicado Mesmo
Em Locais Sem O Controle Adequado De Umidade Como Em Cirurgias P/ (Tratamento De
Perfuracoes Ou Retroobturacoes, Pulpotomias De Dentes Deciduos E Implantes Imediatos), Sem
Perda De Suas Propriedades. Hiperdenso Branco Apresenta Tempo De Presa Inicial De
Aproximadamente 10 Minutos E O Final 30 Minutos; Alcalinidade: Apos Espatulacao Com Agua
Destilada Esteril, Apresenta Ph De Valor 10 Que Em 3 Horas Estabiliza Em Valor 12; Radiopacidade:
Se Apresenta 66% De Hiperdensidade Comparada Ao (Aluminio). Embalagem Com 0,8g E 4
Aplicacoes. Deve Ter Registro No Ministerio Da Saude E Valida De De No Minimo 1 Ano A Contar
A Partir Da Entrega - R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) Marca: Cimmo,
023.01006.0031-01 - Cimento Odontologico Reparador De Presa Rapida Cimento Bioceramico
Composto De Oxidos Minerais Na Forma De Finas Particulas Hidrofilicas. E Indicado Em Casos De
Perfuracao Radicular (Endodonto E Furca). Perfuracao Radicular Por Reabsorcao Interna,
Retroobturacao, Protecao Pulpar Direta, Pulpotomia De Dente Deciduo Como Elemento Unico,
Apicificacao Utilizando Tecnica Imediata, Restauracao De Dente Deciduo, Preenchimento De
Cavidades Com Esmalte Sem Suporte Dentinario (Substituto De Dentina), Obturacoes Nao
Convencionais Endodonticas, Sem Guta Percha (Casos Em Que Se Necessita Alcalinizacao
Defensiva), Blindagem Endodontica E Arcabouco Alveolar Para Implante Com Carga Imediata.
Caracteristicas: Apresenta Os Seguintes Beneficios: Tamanho Das Particulas Que Permite
Completa Hidratacao Durante A Espatulacao; 2 Excelente Capacidade De Selamento Marginal
Que Impede A Migracao De Fluidos Para O Interior Do Canal Radicular; 3- Excelente Vedamento
De Perfuracoes Radiculares (Canal E Furca) Ao Induzir A Formacao De Cemento Perirradicular;
4- Inducao Da Formacao Barreira Dentinaria Quando Aplicado Sobre De Exposicoes Pulpares; 5Ao Contrario De Outros Cimentos Que Exigem Campo Completamente Seco, E Indicado Mesmo
Em Locais Sem O Controle Adequado De Umidade Como Em Cirurgias P/ (Tratamento De
Perfuracoes Ou Retroobturacoes, Pulpotomias De Dentes Deciduos E Implantes Imediatos), Sem
Perda De Suas Propriedades. Hisodenso Com Mesma Radiopacidade Da Dentina) Apresenta
Tempo De Presa Inicial De Aproxima Damente 5 Minutos E O Final De 10 Minutos; Alcalinidade:
Apos Espatulacao Com Agua Destilada Esteril, Apresenta Ph De Valor 10 Que Em 3 Horas
Estabiliza Em Valor 12; Radiopacidade: Se Apresenta Hisodensidade (Radiopacidade) Relativa A
Da Dentina; Resistencia A Compressao: 40 Mpa Apos 24 Horae E 65 Mpa Apos 21 Dias. Embalagem
Com 0,8g E 4 Aplicacoes. Deve Ter Registro No Minist. Da Saude E Validade De No Minimo 1 Ano
A Contar A Partir Da Entrega - R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) Marca: Cimmo,
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023.01006.0030-01 - Cimento Provisorio Para Cimentacao Sem Eugenol Cimento Pasta-Pasta,
Usado Na Fixacao Provisoria De Restauracoes Permanentes, Bem Como Na Cimentacao De
Splints, Coroas Unitarias, Proteses Fixas E Provisorias. Embalagem Com 43g De Base + 22g De
Catalizador + 1 Bloco De Mistura. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, N Do
Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio
Da Saude - R$ 48,00 (quarenta e oito reais) Marca: Temp Cem NeE,
023.01006.0033-01 - Cimento De Composito De Ionomero De Vidro Fotopolimerizavel Em Seringa.
Embalagem Com 2 Seringas De 2,5g Cada Uma * Indicacoes: Base Para Todos Os Tipos De
Materiais Restauradores, Selamento De Fossulas E Fissuras, Restauracao De Pequenas
Cavidades. Vantagens: Pronto Para Uso - Material Monocomponente, Economia De Tempo Material Fotopolimerizavel Em Segundos. Aplicacao Rapida E Higienica. Elevada Resistencia A
Compressao (226 Mpa). Previne A Carie Secundaria - Liberacao De Fluor Continua. Alta
Biocompatibilidade. Radiopaco. Tecnologia Antigo Tejamento. Indicado Especialmente Para Materiais
Altamente Fluidos. Pode Ser Dosado E Aplicado Com Precisao. Sem Qualquer Perda De Material.
Validade De No Minimo 2 Anos A Contar Apos A Entrega - R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais)
Marca: Ionoseal,
023.01006.0034-01 - Cimento Endodontico Bio C Sealer Para Obturacao Dos Canais Radiculares.
Caixa Com 4 Seringas De 5gr Cada De 20 Pontas Para Aplicacao. Informacoes Do Produto: *
Injetavel. * Com Oxido De Zirconia. * Alta Biocompatibilidade. *INTERAcaO Com A Dentina. *
Alcalino. * Pronto Para O Uso. * Nao Provoca Manchamento. * Com Formulacao Bioceramica. *
Bioativacao Com Liberacao De Ca2. * Alta Adesao. * Alta Acao Antibacteriana. * Embalagem
Contendo Dados De Identificacao, Procedencia , N De Lote, Data De Fabricacao E Data De
Validade. Apresentar Certificado De Registro Do Produto No Ministerio De Saude - R$ 300,00
(trezentos reais) Marca: Bio C Sealer,
023.01147.0001-01 - Evidenciador Placa Bacteriana (120 CP) Evidenciador De Placa Bacteriana
A Base De Fucsina. Embalagem Com 120 Comprimidos Cada Caixa. Embalagem Contendo Dados
De Identificacao, Data De Fabricacao E Data Validade. Apresentar Certificado De Registro Do
Produto No Ministerio Da Saude - R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Marca: Eviplc
Biodinamica,
023.01065.0043-01 - Fio Afastador / Retrator Gengival Embalagem Com 1 Frasco Contendo 250
Cm De Fio. Disponiveis Nas Espessuras: 0,00,000,1,2,E 3 - R$ 21,80 (vinte e um reais e oitenta
centavos) Marca: Maquira,
023.01065.0044-01 - Fio De Sutura Catgut 4.0 C/Agulha 1/2 Circulo Mc 2,0 cm (Absorvivel) Para
Uso Em Cirurgias Odontologicas. Caixa Contendo 24 Envelopes. Embalagem Com Dados De
Identificacao, Procedencia, Numero Do Lote, Data De Fabricacao E De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Marca: Shalon,
023.01065.0032-01 - Fio De Sutura Agulhado Reabsorvivel 4-0 Fio Reabsorvivel 4-0, Agulhado,
Absorvivel, Trancado, Incolor. Envelope Contendo Fio Agulhado Liquido Esterelizante, Composto
De E Copolimero Obtido A Partir Da Glicolida E Lactida, Revestido Por Poliglactina. Embalagem
Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De
Validade. Apresentar Certificado De Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 232,00
(duzentos e trinta e dois reais) Marca: Technew,
023.01016.0002-01 - Fixador Para Protese Dentaria Em Creme Sem Zinco Sem Sabor. Bisnaga
Com 50 Gramas. Embalagem Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, N Lote Data De
Fabricacao E Data Validade - R$ 83,00 (oitenta e três reais) Marca: Corega,
023.01057.0005-01 - Kit Discos De Acabamento E Polimento dental. Disco Para Polimento De
Resinas Compostas, Possui Centro Metalico Para Facilitar O Encaixe Sob Pressao No Mandril.
Invasao E Substituicao Do Disco Com Mais Rapidez. Costado Em Poliester Que Proporciona Maior Flexibilidade E Acesso Interproxi Mal. Granulacoes: Grossa, Media, Fina E Extrafina. Tamanhos:
3/8 E 1/2. Inversao E Substituicao Do Disco Com Maior Rapidez. Proporciona Maior Flexibilidade
E Acesso Interproximal. Sistema De Encaixe Sob Pressao Facilitando A Montagem Do Disco No
Mandril. Embalagem C/ 75 Discos Sortidos E Um Mandril. Embalagem Com Dados De Identificacao,
Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Valida De, Apresentar Certificado De
Registro No Ministerio Da Saude - R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) Marca: Praxis Tdv,

Item 49 - Spray Refrigerante Temperatura - 50c Congelamento De Rolos De Algodao Com Tubo De
Aplicacao Para Maior Precisao Inodoro E Atoxico Sem Cfc - R$ 25,90 (vinte e cinco reais e
noventa centavos) Marca: Maquira.

023.01100.0004-01 - Pino Kit Com 25 Pinos De Fibra De Vidro Sortidos (Com Respectivas Brocas)
* Dupla Conicidade Com Excelente Adaptacao, Serva Ao Maximo A Dentina Intraradicular Prepara
O Alojamento Do Pino Por Que Correspondem A Morfologia Do Canal Apos Terapia Endodontica.
* O Maior Diametro Do Pino Na Regiao Cervical (Regiao De Maior Esforco Mecanico) Lhe Confere
Maior Resistencia A Fratura. * Pino Fabricado Em Composito De Fibra De Vidro E Resina Epoxi De
Alta Resistencia Mecanica Que Atua Como Reforco Intra Radicular Da Estrutura Dental E Promove
Retencao Para O Material Restaurador Definitivo Ou Nucleo De Preenchimento, No Caso De
Restauracoes Indiretas. Kit Com 25 Pinos Sortidos E 5 Respectivas Brocas. Com Regua Para
Selecao De Pinos - R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) Marca: White Post DC FGM,

4) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
023.01039.0005-01 - Agulha Endo Ese Irrigador Pct. 5 Unidades - R$ 58,00 (cinquenta e oito
reais) Marca: Endo Eze,

023.01074.0006-01 - Matriz Bumerangue, Pacote Com 10 Unidades Embalagem Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos)
Marca: TDV,

023.01006.0029-01 - Cimento Resinoso Adesivo Dual Para Cimentacao Em Resina. Embalagem
Tipo Clicker, Com 4,5g, Fina Espessura De Cimentacao, Presa Dual, Tixotropico. Validade De No
Minimo, 18 Meses, Contados A Partir Da Data De Entrega. Embalagem Com Dados De Identificacao,
Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De
Registro No Ministerio Da Saude - R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) Marca: Relyx Arc 3M,

023.01074.0005-01 - Matriz Seccional Pre Contornada Kit Com 50 Matrizes Seccionais, Pre
Contornadas De Tamanho Variado. Facilidade Na Reconstrucao Do Ponto De Contato, Obtencao
De Uma Anatomia Natural Devido A Convexidade Das Matrizes. Maior Conforto Para O Paciente.
Espessura Das Matrizes De 0,05mm. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, N Do
Lote, Data De Fabricacao E Data de Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio
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Da Saude - R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) Marca: Unimatrix,
023.01074.0007-01 - Matriz Unimatrix R Kit Composto Por 50 Matrizes (Disponiveis Em Tamanhos ) + 2 Grampos (Azul e Rosa ) + 8 Protetores Triangulares. Embalagem Contendo Dados Do
Produto, Apresentar Registro Na Anvisa - R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) Marca: Unimatrix
R.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 206/2020 – Pregão Presencial nº 184/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 12 à 15/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Acácia Comercio De Medicamentos EIRELI
– Máscara descartável tripla proteção com elástico e clips nasal. Registro no MS Cx c/ 50Un Apresentar amostra para aprovação - R$ 19,00 (dezenove reais) cx – Multilaser.
– Papel Grau Cirúrgico 50 mm Largura rolo c/100 m - R$ 20,00 (vinte reais) rolo – Hospflex.
– Papel grau cirúrgico 70 mm largura rolo c/ 100m - R$ 33,00 (trinta e três reais) rolo – Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 300 mm Largura rolo c/100 m - R$ 120,00 (cento e vinte reais) rolo –
Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 40 cm Largura rolo c/100 m - R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais)
rolo – Hospflex;
2) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– Branco de Espanha Pó Abrasivo finamente dividido -pct 200gr - R$ 7,00 (sete reais) pct – Rio.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 1 (4mm) Pequeno - Embalagem contém aprox. 3.000
unidades - R$ 80,00 (oitenta reais) frs – Voco.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 2 (5mm) Médio - Embalagem com aprox. 1000 unidades
- R$ 69,81 (sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) frs – Voco.
– Cera Utilidade (uso odontológico) contendo: 05 placas macias e flexíveis c/ 225 gr para
articulação em lâminas, caixa com no mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado do
produto no MS- caixa - R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos) cx – Lysanda.
– Cimento provisório a base de óxido de zinco pó forrador temporário, contendo 50 gr, 20ml
líquido. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar Certificado de Registro no Produto no MS- frasco - R$ 27,00 (vinte
e sete reais) kit - SS White.
– Cone calibrado para obturação de condutos 15 a 40. Cone principal de guta percha 15 a 40.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone calibrado para obturação de condutos 45 a 80. Cone principal de guta percha 45 a 80.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X2- Protaper Next Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade.* A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
*Pontas de Guta Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
*Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X3- Protaper Next - Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade. * A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
* Pontas de Gutta-Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
* Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 25. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 30. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 35. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 40. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 45. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
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– Cone principal de Guta Percha nº 50. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 55. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
I– Cone principal de Guta Percha nº 60. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 25,23 (vinte e
cinco reais e vinte e três centavos) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 70. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 80. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone secundário endodontia MF guta percha acessórios usados para obturação de canal,
28mm de comprimento. Caixa com 120 unidades, alta radiopacidade. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três reais) cx – Maillefer.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Disco de lixa 16mm de diâmetro granulações sortidas – caixa com 50 un - R$ 34,90 (trinta e
quatro reais e noventa centavos) cx – Tdv.
– Disco polimento acabamento dental azul e laranja. Os discos da série azul são indicados para
superfícies labial/bucal/lingual, superfícies oclusais selecionadas e bordas incisais. Os discos
da série laranja, são indicados para áreas interproximais, superficie bucal/mesial/distal. Disponível
em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. Discos de granulação grossa ou média para
remoção dos excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação
superfina, para obtenção de um excelente polimento. Por caixa - R$ 183,00 (cento e oitenta e três
reais) cx - Sof Lex.
Item 50 – Endo PTC. Peróxido de Ureia, Tween 80, Polietilenoglicol - Seringa, R$ 15,00 (quinze
reais) cx – Biodinamica.
– Ficha p/ Radiografia 5 furos – pct c/100 un - R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) pcte –
Preven.
– Godiva de Baixa Fusão Cx c/15 un(Bastão) Verde - R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta
centavos) cx – Lysanda.
– Guta percha em bastão para uso odontológico, frasco c/ 30g- Por frasco - R$ 28,80 (vinte e oito
reais e oitenta centavos) frs – Odahcam.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável vitrebond (frasco com 9g de pó + 5,5 ml de liquido)- por kit
- R$ 310,00 (trezentos e dez reais) kit – Vitrebond.
Item 70 – Lençol de borracha tamanho 13,5cmx 13,5 cm c/ separador plastico cx c/ 26 unidades
- R$ 20,00 (vinte reais) cx – Madeitex.
– Pasta de terapêutica alveolar. Pasta curativo com própolis. Composição: própolis 10%, iodofórmio
5%, cera de abelha e espessante Frasco com 10g- por frasco - R$ 18,00 (dezoito reais) frs –
Alveolex.
– Película de filme radiográfico adulto duplo- por pacote - R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro
reais) cx – Carestream.
– Placa contendo 8 dentes tam 34L posterior superior resistêntes com alto brilho de boa qualidade
Cor 67- Por unidade - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) unid – Vipi.
– Régua Endodôntica Calibradora Intermedium. Indicada para calibração de cones de gutapercha e confecção de cones intermediários. Marca CE: controle de calibração. Canaleta inferior:
a única que confecciona cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve
e resistente ao contato com substâncias químicas. Calibrador em metal. Esterilizável em estufa
ou autoclave: garantia de Biossegurança - R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) un –
Angelus.
– Resina Acrílica Autopolimerizante – Liquida – p/ consertos reembasamento e adições em
próteses sentarias. Frasco c/ 60ml. Composição Liquido monômero de metilmetacrilato, inibidor,
DMT. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar certificado de registro de produção no MS - R$ 9,50 (nove reais
e cinquenta centavos) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável pó. Acrílico autopolimerizante pó para consertos,
reembasamentos e adições na cor 66. Frasco com 78g. Composição: Resina pó:
polimetilmetacrilato, peróxido de benzoíla, pigmentos biocompatíveis. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro no Produto do MS- por frasco - R$ 26,00 (vinte e seis reais) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- monômero (liq)
incolor- frasco c/ 1 Litro – por frasco - R$ 92,00 (noventa e dois reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- polímero (pó)
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ANO XXI - nº 1352
incolor- frasco c/ 1 kg – por frasco - R$ 120,00 (cento e vinte reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 66- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 69- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina Incolor Autopolimerizável Pó - vidro c/ 220g - R$ 31,00 (trinta e um reais) frs – Tvd.
– Resina na cor A1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3,5 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A4 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor C2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor D3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA2- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA3- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Selante fotopolimerizável, composto por uretano modificado, trietileno glicol, di-metacrilato,
boro silicato de alumínio e bário, ester tetra acrílico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, N- Metil
dietanolamina. Características: Possui 50% em peso de cargas inorgânicas; contém flúor;
Excelentes características de trabalho; Altos índices de adesão. Kit contendo 5 seringas de 2,5g
+ 1 seringa de 2,5g de ácido fosfórico a 37% + pontas aplicadoras. Por kit - R$ 160,00 (cento e
sessenta reais) kit – Fluroshield.
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– Silicona de adição 2 potes de pasta densa (250ml base + 250ml catalizador) + material fluido
com viscosidade leve (cartucho com 50ml) 123 pontas misturadoras + 12 pontas intraorais – por
kit - R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) kit - Futura Ad;
3) Contratada: Dental São Cristóvão Ltda
– Agulha descartável carpule longa – caixa c/ 100 un - R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta
centavos) cx – Procare.
– Agulha Descartável de numeração 24g ¾ 20x0,55 cx com 100 un - R$ 15,00 (quinze reais) cx
– SR.
– Agulha gengival extracurta 12mm , tribiselada, siliconizada, pré-rosqueada , Esterilização com
Óxido de Etileno, validade: 3 anos. Registro ANVISA - R$ 38,00 (trinta e oito reais) cx – Procare.
– Cariostático fluoretado de Diamino de prata – frasco c/ 10ml. Cariostático 12% solução diamino
fluoretado de prata. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de Registro do produto no MS - R$ 14,60
(quatorze reais e sessenta centavos) frs – Iodontosul.
– Cone de papel absorvente de 1º série(15 a 40), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx – Mklife.
– Cone de papel absorvente de 2º série(45 a 80), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx -Mklife.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold P Primary Ideal para obturação de canais radiculares
preparados pelo sistema Wave One. * Cores das pontas de acordo com as limas; * Obturação
com cone único de forma rápida e precisa; * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do
sistema Wave One; * Possui 28mm de comprimento; * Pontas com tamanho adequado ao tamanho
do canal preparado com as limas Wave-one; Embalagem com 60 unidades, dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) cx –
Maillefer.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold Sortido * Obturação com cone único de forma rápida e
precisa. * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One. * Possui 28mm
de comprimento. * Pontas com tamanho adequado ao tamanho do canal preparado com as limas
Wave-one. * Coloração das Pontas: - Small: Amarela. - Primary: Vermelha. - Large: Preta.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta
e dois reais e cinquenta centavos) cx – Maillefer.
– Escala de cores para dentes em porcelana com 16 cores (do A1 ao D4) Compatível com resinas
z250 - R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) cx – Vita.
– Ficha para Radiografia 2 furos. Cartela de 2 (dois) Furos para acomodar dois Raios X cada
cartela. Pcte c/100 cartelas – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) pcte – Urgedonto.
– Gesso Comum pct. c/ 1kg tipo II - R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra (Tipo III) pct. C/ 1Kg (Amarelo, composto de sulfato + pigmento bege/amarelo,
pacte c/ 01 Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra(Tipo III) pct. C/ 1Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Pavio de lamparina de uso Odontológico c/ 12 cm - R$ 3,10 (três reais e dez centavos) pcte –
Preven.
– Pedra Pomes pcte. 1 kg - R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) pcte – Asfer
4) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– Acrílico Jet Autopolimerizante liquido frasco c/120 ml - R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta
centavos) frs – Tvd.
– Acrílico Jet Autopolimerizante Pó frasco c/220g - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta
centavos) frs – Tvd.
– Alginato Elástico p/ impressão presa normal tipo II embalagem c/ 410 gr. Alginato elástico , tempo
de mistura 45”. Tempo total de trabalho (a 23ºC) 1'35”. Permanência na boca 1', tempo de presa
(a 23ºC) 2'35”, recuperação elástica (ISO 1563) 99%, deformação permanente (ISO 1563)
11,5%, resistência à compressão (ISO 1563) 1,4 Mpa. O alginato altera sua cor à medida que vai
tomando presa. Indo da cor vermelha até a amarela - R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)
pct - Avagel – Dentsply.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 2% com Norepinefrina de vasoconstritor, caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 3% com Norepinefrina (1:50.000) de vasoconstritor,
caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da
data de entrega. Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico Tópico lidocaína Spray Frasco com 50ml - R$ 110,00 (cento e dez reais) frs Xylestesin – Cristal.
– Cimento de hidróxido de cálcio pasta base+ pasta catalizadora. Hidróxido de cálcio radiopaco
autopolimerizável (possuir tempo de trabalho minímo de 1 minuto). Conjunto contendo 1 pasta
base 13g (ester glicol salicitado, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes
minerais), 1 catalizadora 11g (etitolueno sulfonamina, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e
corantes minerais de solução ácida), 1 bloco de papel para espatulação em cada estojo. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 16,40 (dezesseis reais e
quarenta centavos) cx - Hydro c – Dentsply.
– Cimento de óxido de zinco Eugenol reforçado tipo II, apresentação de pó e liquido, pó em frasco
com aproximadamente 38gr, composto basicamente de óxido de zinco com resinas naturais ou
sintéticas, pérolas de polímeros, acelerador de presa (acet. De ZN ou sais de ZN) liquido em
frasco com aproximadamente 20ml, composto basicamente por eugenol apresentando 354 a 400
kgf/cm2 de resistência a compressão. Embalado individualmente contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) cx - Irm –
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Dentsply.
– Cimento obturador de canal caixa a base de óxido de zinco com 1 frasco com pó 12g + 1 frasco
com liquido 10ml. Validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Apresentar
registro no MS - R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) cx - Endofill – Dentsply.
– Cone de Guta Percha FM EL Cones rolados a mão com placas de alta precisão, Obedecem a
temperatura necessária , atingindo seus modelos e pontas microtipped`s nos formatos cônicos
e seguindo um rígido controle qualidade; Material 100% natural extraído da Floresta Amazônica;
Validade mínima de 1 ano a ser contada a partir da data de entrega; Conter Registro no MS.
Embalagem contendo 80 cones, dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,80
(vinte e três reais e oitenta centavos) cx – Dentsply.
– Creme dental contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de flúor), triclosan 0,3%, Lauril sulfato de
sódio, copolímero – por tubo - R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) tubo - Colgate Palmolive.
– Dispensador Universal para Pincéis Aplicadores (Points Dispenser) Capacidade para até 200
pontas aplicadoras - R$ 68,00 (sessenta e oito reais) un – Sdi.
– Ionômero de vidro A2 ativado quimicamente, com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expasão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (TRA e ART), quimicamente ativado. Pó em grânulos com 12,5- composto de vidro de
fluorsilicato de alumínio, lantânio, cálcio e pigmentos. Líquido com 8,5ml, composto de água,
copolímero de ácido acrílico e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher
dosadora, bloco de espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro A3 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte, quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (tra/ART). Pó em grânulos 12,5g- composto de vidro de fluorsilicato de alumínio,
lantânio, cálcio e pigmentos. Liquido com 8,5ml, composto de água, copolímero de ácido acrílico
e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher dosadora, bloco para
espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº
lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MSpor caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3, usado para restauração com tripla presa: auto, foto
e reação redox e liberação de flúor. Kit introdutório contendo 1 frasco com 5g de pó na cor A3,
1 frasco de 2,5 ml de liquido, 1 frasco de 2ml de primer, 1 frasco de 2 ml de glaze. Acompanha
colher dozadora de pó e bloco de espatulação. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por Kit - R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) kit - Vitermer – 3M.
– Lâmina de bisturi nº 10 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º 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/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 11 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º 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/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,30 (vinte e seis reais
e trinta centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 12 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º 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/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 15 C Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º 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/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 15 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de1º 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/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Óculos De Proteção Ultraspec 2000 Laranja para Fotopolimerizador Óculos de proteção antiembaçante; Indicado para proteção dos olhos. Proteção contra a luz do fotopolimerizador. Lente
única em policarbonato de alto impacto, incolor; Camada de proteção contra riscos, raios Ultra
Violeta, energia estática e embaçamento. Hastes em material plástico maleável, tipo espátula,
articulada através de pinos metálicos, regulável e com ajuste nas laterais. Apresentar certificado
no MS - R$ 37,00 (trinta e sete reais) un – Uvex.
– Otosporim vd c/ 10 ml - R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) frs - Otosporin – Fqm
– Papel grau cirúrgico 100mm Largura rolo c/ 100m - R$ 42,00 (quarenta e dois reais) rolo –
Hospflex.
– Pasta de zinco – enólica para moldagem de boca desdentada contendo: 1 pasta base c/ 60g e
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1 pasta endurecedora c/ 80g – Por caixa - R$ 32,00 (trinta e dois reais) cx – Lysanda.
– Película – Filme para Raio X odontológico Oclusal. Caixa contendo 25 filmes. Tamanho 57mm X
76 mm. Embalagem contendo dados de identificação. Procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data validade. Apresentar certificado no MS - R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) cx –
Carestream.
– Resina na cor A2 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor A3 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor l – Fotopolimerizável de microparticulas c/ base em uretanodimetacrilato. dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micrometros) de alto brilho, alto polimento, translucida. Exclusivo p/ uso em dentes anteriores - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo - Durafill – Kulzer.
– Silicona de condensação para impressão Denso. Pote 1 kg. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por pote - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) pote – Coltene.
– Verniz Fluoretado p/ aplicação dentaria com Naf. A 6% Concentração de flúor Presente no
produto : Fluoreto de sódio 6%= 2,71 % íons Flúor Fluoreto de cálcio 6%= 2,92 Íons de Flúor.
Apresentação : 2X 3g seringas, 10 p descartáveis. Validade de no Minimo de 18 meses, contados a partir da data de entrega, registrada no ministério da saúde - R$ 222,00 (duzentos e vinte
e dois reais) cx - Duraphat – Colgate.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Mobiliários, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 134/2020 – Pregão Presencial nº 119/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registros de Preços nºs 122 a 133/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: A.C. dos Santos Móveis-ME
066.00010.0281-01 - Mesa de escritório med. 1,50 x 0,80 x 0,76mm com régua tampo confeccionado em madeira 100% mdp pé painel de 40mm e tampos de 40mm encabeçado com acabamento
pvc 2mm saia em chapa mdp 15mm com régua da saia em chapa mdp 25mm com acabamento em
pvc 2mm com 2 passa fio e incluso kit tomada encabeçado cor nogueira - R$ 298,50 (duzentos
e noventa e oito reais e cinquenta centavos) por un - Forte Rocha / Escritório.
2) Contratada: Achei Indústria de Móveis para Escritório Ltda.
066.00033.0039-01 - Banco retangular monobloco com bordas arredondadas, medindo 1,80 x
0,40, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2; o tampo confeccionado em mdf
de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós
formável de 0,6mm de espessura na cor ibiza, acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante; a fixação do tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de
2 1/2" x 3/16"; a estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca
fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado
a estrutura através de encaixe - R$ 159,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) por
unidade - Achei Ind. B1-B1;
066.00033.0040-01 - Banco retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med:1,80 x
0,40 x 0,45m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2; o tampo
confeccionado em mdf de 15mm com engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (ref.l1480), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento
da face inferior laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16"; a estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta
epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em
polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$ 181,00 (cento e oitenta
e um reais) por unidade - Achei Ind. B1-BA;
066.00050.0053-01 - Conjunto aluno cja-01: mesa: tampo em mdp ou mdf, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura;
acabamento texturizado, na cor cinza (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm,
lixada em uma face. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10mm;
dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindose tolerância de ate + 2mm para largura e profundidade, e +/- 1mm para; espessura: topos
encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polinivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor laranja (ver referencias), coladas com adesivo (hot melting). dimensões
nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura) com tolerância de +/- 0,5mm para espessura;
estrutura composta: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado
em formato de (c), com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); pés
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro
de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm); fixação do tampo a estrutura através de: 06 porcas garra
rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm),
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comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda philips; obs. A definição
dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura
deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o
laminado de alta pressão; fixação das sapatas ( frontal e posterior ) aos pés através de rebites
de repuxo,diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm - R$ 147,90 (cento e quarenta e sete reais e
noventa centavos) por conjunto - Achei Ind. CJA 01;
066.00050.0034-01 - Conjunto para professor – cjp01; conjunto para professor composto por
uma mesa retangular e uma cadeira; mesa individual com tampo em mdf, revestido na face
superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em
ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, montado sobre estrutura tubular
de aço; dimensões: altura da mesa : 76cm; tampo da mesa retangular: 120cm x 60cm;
características: tampo em mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados; revestimento na face inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica
de 0,6mm, lixada em uma face. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento
10mm; dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura);
painel frontal em mdf, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico
de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor cinza. dimensões acabadas de 250mm (largura)
x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura); topos encabeçados com fita de bordo em pvc
(cloreto de polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com adesivo
"hot melting" dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura); estrutura composta de:
montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16(1,5mm); travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c",
com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 – 1,5mm); pés confeccionados
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"),
em chapa 16 (1,5mm); ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe; pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrômetros na cor cinza; cadeira: cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço; dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: 46cm; assento da
cadeira: 40cm x 43cm; encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6cm; características: assento e encosto
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomicamente,
pigmentados na cor cinza; alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete laminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; quando fabricado em compensado, o
assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão,
0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, revestimento da face inferior
em lamina de madeira faqueada de 0,7mm, da especie eucalyptus grandis, com acabamento em
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento
mínima de 9,7 mm e máxima de 12mm; estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe
e pino expansor; pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza
- R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) por conjunto – Achei Ind. CJP 01;
066.00010.0239-01 - Mesa reunião redonda med. 120 larg. X 74 altura com pés de aço, fabricado
em mdf 25mm, estrutura metálica reta sendo na parte superior com estrutura com tubo regular 20
x 30, com sapatas reguláveis, cor nogueira - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por unidade Achei Ind. ST 0010.
3) Contratada: Amettal Indústria e Comércio de Móveis Ltda.-ME
066.00005.0225-01 - Cadeira fixa 4 pás em aço tubo redondo 7/8 assento e encosto em
polipropileno preto - R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos) por unidade - Amettal
ISO.
4) Contratada: Angélica Aparecida Comunian Roquim-EPP
099.00074.0032-01 - Conjunto lixeira coleta seletiva - cap. 50l: em fibra de vidro; fabricado em
aço Eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido a um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A
pintura final devera ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão;
anti-chamas; anti-ferrugem / anti-corrosão; totalmente recicláveis - R$ 468,00 (quatrocentos e
sessenta e oito reais) por unidade - Lar Plásticos Basc. Lar 60 L.
5) Contratada: Arte Base Indústria e Comércio de Móveis e Peças para Escritório
EIRELI
066.00065.0014-01 - Longarina de 03 (três) lugares de polipropileno; encosto em formato
anatômico medindo: 400 x 220mm fabricado em polipropileno injetado, com 8 orifícios para a
ventilação no encosto e 10 orifícios no assento com tratamento uv, na cor colors, montado em
chassi por processo de encaixe vestindo tubos laterais, assento anatômico medindo: 400 x 400
feito em polipropileno injetado com tratamento uv na cor colors, fixado ao chassi duplo por 4
(quatro) parafusos, sendo 2 (dois) de cada lado, chassi de sustentação do assento e encosto
feito em tubo de aço quadrado 20 x 20 x 1,50mm, estrutura da longarina feita em metalon
retangular medindo 50 x 30mm e parede de 1,20mm com dois metalons na horizontal para
travamento de sustentação do assento, e duas barras verticais de metalon 50 x 30 x 18mm ,
soldadas a uma barra horizontal de metalon 50 x 30 x 18mm. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo os metalons que compõem os pés protegendo a pintura, aumentando a durabilidade,
acompanham o formato dos pés , medindo aproximadamente 200mm x 55mm x 35mm com
tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma
cor do assento e encosto e presa a estrutura por meios de rebites. Estrutura metálica em tubo de
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aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó; estrutura: preta - R$
170,00 (cento e setenta reais) por unidade - Coperflex / Artemis;
066.00005.0172-01 - Cadeira giratória com apoio para braços cor do estofado preto (office)
medidas: gerais: 88,2 ate 97,4 x 65 x 60,6cm (a x l x p); costas: 48,5 cm (altura); assento: 35,0
ate 45,0 x 45 x 42,2cm (axlxp) revestimento: tecido mesh e estrutura em polipropileno; cor do
estofado: preto; assento com altura regulável (pneumático a gás); pés máximo 102kg / peso do
produto 11,3 kg; múltiplas camadas de estofamento que garantem apoio na região lombar e no
assento; encosto em tela mesh respirável; inclinação não ajustável; montagem completa; garantia
de 6 meses - R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) por unidade - Coperflex / Garnet.
6) Contratada: Exclusiva Comercial e Negócios Ltda.
054.00144.0014-01 - Colchonete p/repouso med. 185cm x 65cm x 5cm; espuma flexível de
poliuretano, certificado pelo inmetro, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1:2011
- colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases; espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (courino), atoxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em
cadarço impermeável; dimensões: comprimento: 185cm; largura: 65cm; altura: 5cm; conjunto
com 04 unidades - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por conjunto – Exclusiva / Stilo 20;
054.00144.0013-01 - Colchonete p/ trocador med. 100cm x 60 cm x 5cm - espuma flexível de
poliuretano; espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal),
revestido em material têxtil plastificado (courino), atoxico, na cor azul real, impermeável, com
costura simples e acabamento em cadarço impermeável; dimensões: comprimento: 100cm; largura: 60cm; altura: 5cm; certificado pelo inmetro - conjunto c/ 03 un - R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) por unidade - Exclusiva / Stilo 20.
7) Contratada: Comercial Farah Ltda.
071.00067.0004-01 - Tatame de eva 1 x 1m e 30mm de esp. Dupla face; uma face na cor azul e
a outra face na cor vermelha - R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) por unidade - Evamax Modelo Maxtatame;
066.00008.0062-01 - Estante de aço com 6 bandejas med. 1,98 x 0,92 x 0,40; com x de fundo e
laterais confeccionado em chapa 22, na cor cinza - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por
unidade - Tecma Modelo TC 40;
066.00005.0121-01 - Cadeira de plástico resistente em polipropileno sem braço, na cor branca R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) por unidade - Somel Plásticos Modelo Bistrô
Vazada;
066.00010.0035-01 - Mesa de plástico com 4 cadeiras na cor branca med. 0,70 x 0,70m - R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais) por conjunto – Somel Modelo Cadeira Bistrô Vazada e
Mesa Monobloco.
8) Contratada: Comercial Infomed Ltda.-ME
054.00148.0003-01 - Berço com colchão; infantil, não dobrável, c/rodízios, e certificado pelo
inmetro; dimensões: comprimento total incluindo cabeceiras: 1200mm (+ ou – 10mm); largura total
incluindo grades: 670mm (+ ou - 10mm); altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular:
1000mm (+ ou – 10mm); altura da barra superior das grades: 855; (+ ou – 10mm); extensão
vertical das grades: 750 (+ ou – 10mm; distancia regulável da superfície do colchão a barra
superior das grades: de 180 a 480mm; pés em tubos de aço, secção circular entre 1 ¼" almox.
E 2" , em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a estrutura de
cada cabeceira; quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20 ou 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); estrado em chapa inteiriça de mdp,com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp na
cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atoxica, na mesma
cor e tonalidade do laminado; ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições,
somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces
em laminado melamínico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca com topos encabeçados
em todo perímetro (inclusive) nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento
superficial liso, atoxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado; cabeceiras em mdp, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão- bp texturizado . Na cor branca, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com
fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial, liso, atoxicas na mesma e tonalidade do
laminado; quadro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados com nylon
reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc com
capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre
as rodas (branco) e a banda de rodagem (cinza); fixação dos componentes através de porca
cilíndrica m6 e parafusos allen; elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática,
hibrida, epóxi/poliéster, lisa e brilhante, atoxica, polimerizada em estufa, na cor cinza; dimensões
– colchão: o comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que
o espaço entre o colchão e as laterais, e entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm;
altura: 120mm (-5/+15mm); constituintes – colchão: espuma de poliuretano flexível com densidade
d18, integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard,
costurado em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento
da outra face do colchão plastificado; tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos - R$ 985,00
(novecentos e oitenta e cinco reais) por unidade - Alfrs / Orthoflex.
9) Contratada: Loggerais Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda.-ME
066.00010.0272-01 - Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas, medindo 1,80 x
0,80, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em
mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico
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pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l148), acabamento de superfície
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco; acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo sera por meio de parafusos; autoatarrachantes de 2 1/2" x 3/16 a estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó,
na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor
branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e
cinquenta centavos) por unidade - Log / Mesa / Refeitório / Nacional;
066.00010.0291-01 - Mesa retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med: 1,80 x
0,80 x 0,76m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l1480),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc
branco;acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante; a fixação do
tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço de
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras
de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$
224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por unidade - Log / Mesa Refeitório / Nacional.
10) Contratada: Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda.-EPP
066.0005.0188-01 - Cadeira alta p/ alimentação de crianças dobrável; proteção lateral: mínimo
de 140mm, medidos do topo da proteção lateral a superfície do assento; altura do encosto:
mínima de 250mm, medidos na posição vertical; borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm
cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; assento e encosto
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica com tecido; braços ou dispositivo para
proteção lateral; bandeja em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, articulada; apoio para os
pés em (pp) polipropileno; injetado, articulado; sapatas antiderrapantes; cinto tipo suspensório
pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi, poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza; os materiais e
superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da abnt nbr 300-3; bordas
expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e
arestas vivas, conforme abnt nbr 300-1; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo
300 horas; soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda
em todo o perímetro da união; todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas;
com certificado inmetro - R$ 209,00 (duzentos e nove reais) por unidade - Galzerano Standart
Ref. 5016;
099.00090.0001-01 - Bebe conforto para bebes de até 13 kg; cor azul; possui cinto de segurança
de 05 pontos com protetores acolchoados e suspensórios para posição correta e segurança em
caso de impacto, três estagio de altura, 02 posições de reclínio; acessórios super macios;
ergonômicos e laváveis; base e estrutura do assento e encosto com plástico injetado de alta
resistência e arredondada; certificado pelo Inmetro - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por
unidade - Baby Style Azul 0 A 13kg;
066.00037.0008-01 - Sofá em material lavável de 2 lugares: revestimento superior: laminado de
pvc com reforço em manta (korino) cv 20; acabamento inferior: tela de rafia; pés em alumínio
revestido; estrutura: madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização Contra mofo, cupim e micro-organismos; sustentação do assento e encosto com cintas
elásticas de alta resistência; travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
pneumáticos; espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade d-23; braço: densidade d20; encostos: densidade d-20; dimensões do estofado (a x l x p): 0,75 x 0,73 x 1,25m - R$ 402,00
(quatrocentos e dois reais) por unidade - Mobly Urbano;
063.00045.0025-0001 - Quadro branco escolar com moldura alumínio, chapa mdf 9mm, medindo
300 x 120 cm - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por unidade - Stalo Standard.
11) Contratada:Comercial Office Minas Ltda.
066.00003.0047-0001 - Arquivo de aço: arquivo deslizante em aço chapa 26(esp. 0,46mm) na
cor platina, c/ 4 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, c/ gavetas
corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas sera
através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos
e as dimensões do pórta etiquetas também embutido e de 75 x 40mm. deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;
após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura p/
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo; rodapés em chapa de aço Pintada na
mesma cor platina c/ sapatas niveladoras; capacidade: 35kg por gaveta; devera receber o selo
identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de
dois anos. serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação; poderão ser aprovadas variações nas especificações, p/ adequação aos padrões de
cada fabricante desde que configure melhoria de qualidade em relação as especificações
originais; altura: 1050mm; largura: 470mm; profundidade: 710mm - R$ 535,90 (quinhentos e trinta
e cinco reais e noventa centavos) por unidade - Mojiano / MAO4T;
066.00002.0165-01 - Armário roupeiro de aço tipo vestiário; confeccionado em chapa de aço 22
medindo 1,96 x 0,63 x 0,41 com 08 portas com fechadura cor cinza - R$ 377,00 (trezentos e
setenta e sete reais) por unidade - Mojiano / MGR8;
066.00047.0002-01 - Roupeiro de aço tipo vestiário 1,96 x 0,93 x 0,41; confeccionado em chapa
de aço 22, com 06 portas com fechadura cor cinza - R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um
reais) por unidade - Mojiano / MGR6;
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066.00002.0170-01 - Armário de aço c/02 portas med.2,00 x 1,20 x 0,40; com 04 prateleiras
internas confeccionado na chapa 22 cor cinza claro com maçaneta - R$ 634,00 (seiscentos e
trinta e quatro reais) por unidade - Mojiano / MAA12.
12) Contratada: Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares EIRELI,
066.00050.0033-01 - Conjunto coletivo – cjc01; cadeiras e mesas para conjunto aluno individual;
mesa: tampo em mdf, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados; revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, na
cor branca; furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarraxantes, rosca interna 1/4" x
13mm de comprimento. dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm
(espessura) topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polinivinila) com primer,
acabamento texturizado, na cor laranja , colada com adesivo "hot melting"; dimensões nominais
de 29mm (largura) x 3mm espessura); estruturas da mesa compostas de: pés confeccionados
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de 38mm (1 1/2"), em
chapa 16 (1,5mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio. Com costura, secção
retangular de 20 x 40mm em chapa 16 (1,5mm); anel central confeccionado com segmento de
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de 76,2mm (3"),com espessura de 3mm e h = 40mm; ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe; pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrômetros na cor cinza; cadeiras assento e encosto em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja;
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco laminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de alta pressão 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja; revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de
0,7mm, da especie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos; espessura acabada do assento mínima 7,2mm e máxima de 9,1mm;
encosto fabricado em compensado, deve receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja, bordos em selador seguido de verniz poliuretano. espessura acabada do encosto mínima de 7,0mm e máxima de 9,3mm; estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm em chapa 14 (1,9mm); fixação do assento e encosto em polipropileno
copolímero a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm;
fixação do assento em compensado a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de
4,8mm comprimento 16mm; fixação do encosto em compensado a estrutura através de rebites
de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm; ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe
e pino expansor - R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) por conjunto – Sudeste CJC01.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Produtos Hortifrutigranjeiros para
suprimento do Zoológico Municipal, tudo em conformidade com o Edital de Licitação
nº 241/2020 – Pregão Presencial nº 213/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de
Preços nº 05/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Welington Mol Da Silva – ME
- O preço será apurado com base na oferta de 30% (trinta por cento) de desconto que incidirá
sobre a coluna de preços máximos, do Boletim Informativo Diário de Preços, publicado pela
CEASA/MG – Unidade Grande BH.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Bica Corrida, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 105/2020 – Pregão Presencial nº 093/2020 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 130/2019), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mineração Santo Antônio de Varginha Ltda.
- Pedra Britada Granulada (Bica Corrida) - R$ 36,00 (trinta e seis reais) por tonelada.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Dietas do Sistema Fechado, c/
comodato de Bomba de Infusão, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº
107/2020 – Pregão Presencial nº 095/2020 – Registro de Preços (Atas de Registros de
Preços nºs 087 e 088/2020), nos termos a seguir:

A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Pão Francês 50g e Pão Francês
50g besuntado com manteiga, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº
106/2020 – Pregão Presencial nº 094/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de
Preços nº 086/2020), nos termos a seguir:

1) Contratada: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda.-ME
- Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten; Osmolaridade de até 380
mOsm/l e Osmolalidade de até 450 mOsm/kg de água; Sistema fechado, embalagem com 1000ml
constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do
produto - R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) por unidade - Fresenius;
- Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com até 42% de lípides; com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten;
Osmolaridade de até 400 mOsm/l e Osmolalidade de até 550 mOsm/kg de água; Sistema fechado,
embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição
das características do produto - R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos) por unidade Fresenius;
- Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição Enteral, para auxilio do diabetes e
situações de hiperglicemia. Normocalórica (1,0 a 1,2kcal/ml), composta de carboidratos de baixo
índice glicêmico, normoproteica, com adição de fibras superior a 12g/L, sendo o maior percentual
de fibras solúveis; hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten; Osmolaridade de até 350
mOsm/l e Osmolalidade de até 400mOm/l; Sistema fechado, embalagem com 1000ml constando:
data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do produto - R$
35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos) por unidade – Fresenius.
2) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
- Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,3 kcal/ml); hiperproteica com
imunomoduladores suplementada com arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor de micronutrientes
relacionados à cicatrização (Zinco, Vit. A, C e E); hipossódica, isenta de sacarose, lactose e
glúten; Osmolaridade de até 300 mOsm/l e Osmolalidade de até 390 mOsm/kg de água; Sistema
fechado, embalagem mínima de 500ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e
descrição das características do produto - R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) por unidade – Danone.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021

1) Contratado: Indústria de Pâes Sonho Meu Ltda.-ME
- Pão Francês 50grs - R$ 10,00 (dez reais) por kg;
- Pão Francês 50grs besuntado por manteiga com sal – R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) por
unidade.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021

Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Fraldas Descartáveis, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 097/2020 – Pregão Presencial nº 085/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 092 a 093/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
- Fralda Descartável Infantil Tamanho M (de 5kg até 10kg) - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos)
por unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho G (de 9kg até 14kg) - R$ 0,51 (cinquenta e um centavos)
por unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho GG (até 15kg) - R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) por
unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Geriátrica P - R$ 1,07 (um real e sete centavos) por unidade – Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica M - R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos) por unidade –
Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica G - R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) por unidade –
Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica XG - R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) por unidade –
Maxiconfort.
2) Contratada: Moema Comercial Ltda.-ME
- Fralda Descartável Infantil Tamanho RN ou XP (de 2 kg até 5 kg) - R$ 0,82 (oitenta e dois
centavos) por unidade – Turma da Mônica;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho P (até 5kg) - R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por
unidade – Evolution;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho XXG - R$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) por unidade
– Turma da Mônica;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho SEG - Super Extra Grande de 15 a 19 kg - R$ 1,03 (um real
e três centavos) por unidade – Evolution;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho M - R$ 0,61 (sessenta e um centavos) por unidade –
Evolution.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Placas de Inauguração, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 104/2020 – Pregão Presencial nº 092/2020 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 091/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox EIRELI (Art Nox)
- Placa de inauguração medida 60cm x 40cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 70cm x 50cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 80cm x 60cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 90cm x 60cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 110cm x 90cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.010,25 (mil e dez reais e vinte e cinco centavos) por unidade.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de tornearia com abrangência em usinagem, solda, recuperação e
fabricação de peças, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 108/2020 –
Pregão Presencial nº 096/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 090/
2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Tornearia e Comércio Ideal Ltda.-ME
- Serviços de tornearia com abrangência em usinagem, solda, recuperação e fabricação de
peças - R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por hora.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para Fornecimento de Teste para Pesquisa de Antígeno –
SARS – COV 2 – COVID-19 (metodologia de imunocromatografia) para atender os
usuários com suspeita de COVID-19 que são encaminhados pelas unidades básicas
de saúde, policlínica central, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais do
Município de Varginha, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS), através do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
(DRCAA)., tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 071/2021 – Pregão
Presencial nº 065/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 037/2021),
nos termos a seguir:
1) Contratada: Wama Produtos para Laboratório Ltda.
– Teste para pesquisa de antígeno do SARS-COV-2 / COVID-19 (metologia de imunocromatografia) – R$ 18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) Un – Imuno Rápido COVID-19 Ag
Wama Diagnóstica.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
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A Secretária Municipal de Administração interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público o Preço Registrado para fornecimento de Tintas Imobiliárias e Materiais Afins,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 171/2020 – Pregão Presencial nº
182/2020 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 07 à 11/2021), nos
termos a seguir:
1) Contratada: Supermax Empreendimentos Ltda
- Lixa ferro n°80 - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por fls. - Morton,
- Lixa ferro n°100 - R$ 2,00 (dois reais) por fls. - Norton,
- Massa corrida a base de pva branco lta 3600 ml - R$ 15,70 (quinze reais e setenta centavos)
por lta. - Super max,
- Massa corrida a base de pva branca 18 lts. - R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos)
por lta. - Super max,
- Selador a base de pva 18lts. - R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por lta. Super max,
- Verniz brilhante transparente, 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por lta. - Super max,
- Tinta latex acrílico branco 18 lts (standard) - R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta latex na cor branco neve pva lta 18 lts – fosco aveludado (rendimento 200 a 250 mts),
(standard) - R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte na cor branca lta 3600ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético na cor amarela lta 3600ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint.581 na cor verde folha lta 3600 ml (alto desempenho) (standard) - R$ 50,90
(cinquenta reais e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint. 581 na cor vermelho lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte brilhante na cor azul franca lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético branco neve lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético brilhante branco neve lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais
e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint. Brilhante laranja imperial lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético cor azul franca 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta p/ piso cimentado na cor branca lta 18 lts (standard) - R$ 113,95 (cento e treze reais e
noventa e cinco centavos) por lta. - Super max,
- Tinta acrílica na cor azul franca, lta 18 lts (standard) - R$ 110,90 (cento e dez reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Solvente aguarraz lta 900 ml - R$ 9,00 (nove reais) por lta. - Super max,
- Fundo anticorrosivo – 3600 ml - R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) por gal.
- Super max,
- Thinner – lata com 900 ml - R$ 10,90 (dez reais e noventa centavos) por lta. - Super max
2) Contratada: Keila Junia Jacinto Silva ME
- Cabo p/ rolo 1305 x 23 - R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) por un. - Compel.
- Lixa d'água g-400 (211q) - R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por fls. - Tatu.
- Lixa de madeira n°100 - R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) por fls. - Tatu.
- Lixa p/ massa n° 80 - R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) por fls. - Tatu.
- Rolo de lã de carneiro 23cm c/cabo - R$ 11,00 (onze reais) por un. - Compel.
- Trincha 1” - R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 2” - R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 2 ½” - R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 3” - R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) por un. - Atlas.
3) Contratada: Casa Grande Materiais e Serviços EIRLI
- Lixa p/ massa n° 120 - R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) por fls. - Tatu.
- Rolo p/ pintura de espuma 5 cm – com cabo - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
- Rolo de espuma resistente a solventes 05 cm - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
4) Contratada: Gabriela Materiais para Construção Ltda:
- Rolo de espuma resistente a solventes 09 cm - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
- Trincha 4” - R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos) por un. - Rhoma.
5) Contratada: Ponto Mix Comercial e Serviços EIRELI
- Tinta para piso cimentado na cor amarela lta 18lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze
reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor cinza lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por
lta. - Supremacor,
- Tinta para piso cimentado na cor verde lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta para piso cimentado na cor azul lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor concreto lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor preta lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por
lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cor cinza escuro lata 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por lta.
- Supremacor,
- Tinta acrílica branco neve, lta 18 lts (standard) - R$ 108,00 (cento e oito reais) por lta. Supremacor,
- Tinta piso – linha premium 18 lts, amarelo - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso – linha premium, 18 lts, azul - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
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- Tinta piso–linha premium, 18 lts, preto - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, cinza - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, vermelho - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, verde - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. -Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – branco – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – azul del rey – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete
reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – verde nilo – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – amarelo ouro – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete
reais) por lta. - Supremacor.
Varginha(M.G.), 30 de junho de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina

PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO
Extrato de Termo de Fomento – A Parte
Termo de Fomento : 007/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.157/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promoção gratuita de assistência social, da educação e esporte
e saúde, mormente na promoção do vôlei, observando-se a forma complementar de participação
das organizações, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados
pela Câmara Municipal e 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 : 008/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.164/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promoção gratuita de assistência social, da educação e esporte e
saúde, mormente na promoção do vôlei, observando-se a forma complementar de participação
das organizações, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados
pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte - Volei do Futuro
Valor
: R$ 10.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento : 009/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.120/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promoção gratuita de assistência social, da educação e esporte
e saúde, mormente na promoção do vôlei, observando-se a forma complementar de participação
das organizações, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados
pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte - Volei do Futuro
Valor
: R$ 15.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento: 010/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.163/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promoção gratuita de assistência social, da educação e esporte
e saúde, mormente na promoção do vôlei, observando-se a forma complementar de participação
das organizações, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados
pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Organização de Promoção ao Esporte - Volei do Futuro
Valor
: R$ 10.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
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Termo de Fomento : 011/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.129/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promoção gratuita de assistência social, da educação e esporte e
saúde, mormente na promoção do vôlei, observando-se a forma complementar de participação
das organizações, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados
pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
:
Associação Beneficente Bem Querer
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 : 012/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.134/2021
Objeto
: 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, não fazendo
distinção de raça, sexo, cor, condição social, credo político e religioso, através da aquisição do
itens previstos no Plano de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Beneficente Bem Querer
Valor
: R$ 80.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Wallace Gonçalves
=
Termo de Fomento : 013/2021. Datado de 15/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.209/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover, coordenar e executar projetos, programas e ações de
amparo social à coletividade, bem como prestar assistência social e profissional gratuita, através de seus voluntários, aos usuários em vulnerabilidade socioeconômica de Varginha/MG,
através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Pé de Vento Correndo para Vencer
Valor
: R$ 10.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Cristiele de Fátima Pires Oliveira
=
Termo de Fomento : 014/2021. Datado de 17/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.130/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover, coordenar e executar projetos, programas e ações
de amparo social à coletividade, bem como prestar assistência social e profissional gratuita,
através de seus voluntários, aos usuários em vulnerabilidade socioeconômica de Varginha/MG,
através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Pé de Vento Correndo para Vencer
Valor
: R$ 97.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Cristiele de Fátima Pires Oliveira
=
Termo de Fomento : 015/2021. Datado de 17/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.128/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes em
condições de vulnerabilidade social, bem como dar assistência integral a essas pessoas por
meio de serviços comunitários da Associação, através da aquisição do itens previstos no Plano
de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Vila Flamengo
Valor
: R$ 5.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Ayran Ramos Pazoti
=
Termo de Fomento : 016/2021. Datado de 17/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.162/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes em
condições de vulnerabilidade social, bem como dar assistência integral a essas pessoas por
meio de serviços comunitários da Associação, através da aquisição do itens previstos no Plano
de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Vila Flamengo
Valor
: R$ 30.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Ayran Ramos Pazoti
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Termo de Fomento : 017/2021. Datado de 17/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.156/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de promover o desenvolvimento das crianças e adolescentes em
condições de vulnerabilidade social, bem como dar assistência integral a essas pessoas por
meio de serviços comunitários da Associação, através da aquisição do itens previstos no Plano
de Trabalho apresentados pela Câmara Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Vila Flamengo
Valor
: R$ 10.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Ayran Ramos Pazoti
=
Termo de Fomento : 018/2021. Datado de 17/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.167/2021
Objeto
: A execução dos recursos destinados por meio de Emenda Parlamentar
Impositiva com a finalidade de proporcionar a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o utebol (amador), podendo ainda, realizar reuniões e divertimentos de caráter social e
cultural, através da aquisição do itens previstos no Plano de Trabalho apresentados pela Câmara
Municipal e OSC Parceira
Partes
: Município de Varginha e o
: Clube Recreativo Rio Verde
Valor
: R$ 24.743,16
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Télis de Souza Paulino
=
Termo de Fomento : 019/2021. Datado de 23/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.211/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando difundir e
incrementar a prática de recriação física e esportes amadores, propugnando por estabelecer
processo de recreação, através da aquisição dos itens previstos no Plano de Trabalho
apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira, incluindo gestão e execução financeira dos recursos públicos destinados, devendo ser executada de acordo com as legislações
vigentes
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Esporte Clube Canaã
Valor
: R$ 30.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Leandro Donizeti Braga
=
Termo de Fomento : 020/2021. Datado de 25/06/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 16.073/2020
Objeto
: A mútua colaboração e a consecução de interesse público, visando a
execução do projeto de adequação e fortalecimento do Centro de Atendimento Educacional
Especializado - CAEE “Elza Maranezi de Figueiredo”, mantido pela entidade Oásis, nos termos do
Plano de Trabalho devidamente anexado aos autos do Processo Adm. nº 16.073/2020, projeto
vinculado ao Programa Amigo de Valor, realizado pelo Banco Santander, onde o mesmo divulgará o programa e coordenará as doações realizadas por seus empregados, clientes e empresas coligadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Varginha
Partes
: Município de Varginha e a
: Organização de Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com
Necessidades Especiais - Oásis
Valor
: R$ 200.657,48
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Celma Figueiredo Vilela

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 15 (quinze) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da
autuação, junto ao Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para
indicação do condutor infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do
CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 21/06/2021 a 25/06/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Denise Pereira Da Silva
10669407 DER-9012 554-12 16/06/2021 14:51
Dimal Donizete Da Silva
10687306 JRE-5A24 554-12 15/06/2021 15:13
Eder Filippe Tavares
10692936 EGA-9019 605-02 15/06/2021 15:25
Edson Correa
10690443 CBD-7388 554-12 14/06/2021 14:49
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Nome
Processamento Placa
Everton Henrique Fernandes
10757561 HGZ-5155
Flavia Reis Goz
10706451 QNF-6903
Leide Cacilda Romao Lopes
10651684 ERQ-4446
Luciana Duarte De Resende
10615059 QUU-7B32
Otaviano Dos Santos
10676575 GSH-1G28
Paula Kellen Gomes Dos Santos
11583985 OQT-0J20
Rogerio Otaviano De Souza
10676726 LMK-0678
Rosangela Mendes De Queiroz
10688561 DIV-2199
Thiago Ottoni Nogueira
10702670 QXF-2627
Valeria Cristina Ferreira
10680892 QPR-0284

Infração
653-00
554-14
556-80
554-14
554-12
763-31
763-32
556-80
736-62
545-26

Data
13/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
26/05/2021
08/06/2021
10/06/2021
09/06/2021
11/06/2021
28/05/2021
11/06/2021

Hora
17:01
10:45
11:50
10:21
12:00
16:35
17:27
18:26
15:04
13:54

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 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, 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: 21/06/2021 a 26/06/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Alda Siqueira Santos
10579660 HKV-9133 605-01 11/04/2021 293,47
Alda Siqueira Santos
10579717 HKV-9133 605-01 11/04/2021 293,47
Aline Rodrigues De Miranda
10582740 GPE-2A13 763-31 23/04/2021 293,47
Ernestina Goncalves Martins
10532165 HIK-9052
605-01 11/04/2021 293,47
Jose Luiz Marciano
10624459 COT-5995 554-12 15/04/2021 195,23
Leonardo Mendes
10558465 QOI-2C54 763-32 26/04/2021 293,47
Mateus Policarpo Ferraz Eireli
10487409 EGY-1A27 574-63 22/02/2021 130,16
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 031/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 075/2021
Conforme disposições contidas nos itens 12 e 13.4.1, do Edital 075/2021, fica a candidata abaixo
relacionada, regularmente classificado no Processo de Seleção Simplificada realizado através
do referido edital, DEVIDAMENTE NOTIFICADO para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a contar
da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da 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 7.402/2021.
Candidato
Cargo
Raíssa Medeiros da Silva
TNS/ES/Médico da Família / PSF
Varginha, 1 de julho de 2021.
Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Processo Administrativo nº. 4.698 / 2021 – Edital nº. 078 / 2021
CLASSIFICADOS
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais / Clínico Geral - E-24
Classif
1º
2º
3º
4º
5º

JULHO DE 2021

Inscr
Pontuação Data Nasc
Candidato (a)
005/2021
15
10/12/90
Rafael Rodrigues Cardoso
003/2021
5
16/02/87
Felipe Rocha Rabelo
002/2021
0
04/10/76
Everton Pereira da Silva
001/2021
0
09/02/87
Luciene de Carvalho
004/2021
0
03/07/96
Karen Ávila de Souza
Varginha, 30 de junho de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão

Hospital de Campanha do Municipio de Varginha – HCMUV
Processo Administrativo nº. 9.046/2020
Edital nº. 079 / 2021
Classificados
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Clínico Geral - E-24
Classif
1º
2º

Inscr
002/2021
001/2021

Pontuação
Data Nascimento
Candidato (a)
20
10/12/1990
Rafael Rodrigues Cardoso
0
09/02/1987
Luciene de Carvalho
Varginha, 30 de Junho de 2021.

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Varginha
Lidiane Pereira da Silva
Presidente da Comissão de Seleção
Marcia Maria Gonçalves
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 081/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e não contratados, a se apresentarem para preenchimento da vaga referentes ao Processo Administrativo nº 7.591/2021 - Contrato por tempo determinado, conforme
discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
Cargo: TNS/PS/Enfermeiro/Urgência e Emergência
Vaga: 1 (um)
Vencimento base: RS 5.398,10 (¹)
(¹) Jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devendo ser cumpridas em
regime 12 x 36, conforme necessidade do Hospital COVID da UPA de Varginha.
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 e o prazo para contratação será até o retorno da titular, afastada em
virtude de estar gestante, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 10.378/2021.
O contrato será encerrado por ocasião do retorno às atividades presenciais da titular conforme
determinado pelo Artigo 6º do referido dispositivo legal, não podendo ultrapassar o prazo de 6
(seis) meses.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidora afastada em virtude de estar gestante, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 10.378/2021, com a
devida autorização do senhor Prefeito, nos termos do Processo Administrativo no 7.591/2021.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local, data e horário estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes da vaga ofertada neste processo, permanecendo
na mesma posição de classificação para outras convocações para contratação por tempo
determinado.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habili-tação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma graduação e pós
graduação em Urgência e Emergência);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. 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 de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
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• 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 maiores de 8 (oito) anos e 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 do próprio, cônjuge, 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 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;
• 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.
• Caso haja acúmulo de cargos públicos, o candidato fica ciente desde já que ao formalizar sua
contratação está obrigado a informar e apresentar processo onde será verificada a licitude do
acúmulo de cargos.
• 6.2. 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.
• 6.3. Fica o candidato ciente que a convocação é para início imediato. O candidato que não iniciar as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde, será eliminado deste
processo.
• 6.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 6.3, será convocado imediatamente, sem
necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada deste Edital e que tiver obtido a melhor classificação entre os demais. Esta hipótese só é
válida para contratos com atividades não iniciadas, devendo ser lançado novo Edital caso o
candidato dê início às atividades e venha futuramente a ser desligado do quadro de servidores.
• 6.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista no
item 6.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 6.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
7 - CRONOGRAMA
Data: 06.07.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 8h00
Varginha, 1 de julho de 2021
Armando Fortunato Fiho
Secretária Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 082/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades nos cargos abaixo descritos,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: TNS/ES/Médico da Família / PSF
Vagas : 1
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitaçãao legal para o exercício daprofissão de Clínico Geral.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente).
Vencimento: R$ 14.567,90
Jornada: 40 horas semanais
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 e o prazo para contratação não poderá ultrapassar 06 (seis) meses,
podendo ser encerrado antes caso ocorra provimento por concurso, ou descontinuidade do
atendimento.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 7.402/2020.
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.
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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: 06.07.2021
Horário: das 7h30 às 16h00 do dia 06.07.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço ana.rosa@varginha.mg.gov.br com
o assunto: “Inscrição Edital 082/2021 – TNS/ES/Médico da Família / PSF”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação que foi anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (frente e verso)
d) Registro da Especialidade no Conselho Regional de Classe (Vigente e com jurisdição na área
onde ocorrerá o exercício)
e) Comprovante de endereço
f) Títulos conforme anexo I (Caso possua)
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 ou 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.
5.4.2. O candidato dever encaminhar frente e verso dos documentos solicitados.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 06.07.2021.
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 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 mais idoso.
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 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);
• Apresentar comprovante de qualificação cadastral no E-social;
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos, apresentando Atestado de Antecedentes;
• 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.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• 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.
• Caso haja acúmulo de cargos públicos, o candidato fica ciente desde já que ao formalizar sua
contratação está obrigado a informar e apresentar processo onde será verificada a licitude do
acúmulo de cargos.
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

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 01 DE

40

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Municipal nº 8.623/2018.
9 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado nos Decretos 7.253/2015.
10 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 08.07.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail ana.rosa@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de
Recurso – Processo Seletivo Edital 082/2021 – SEMUS – Médico da Família – PSF”.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA CONVOCAÇÃO
12.1. Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários em local, data e horário a serem estabelecidos, principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para contratação, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício.
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital, inclusive no que tange ao horário e local da prestação de
serviços que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.
13.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, 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.
13.4 - 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 no item 4.
13.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 12,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas.
15 – CRONOGRAMA
Inscrição: 06.07.2021
Horário: das 7h30 às 16h00
Local: Email para inscrição: ana.rosa@varginha.mg.gov.br
Divulgação da classificação: 07.07.2021
Horário: 18h00
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Interposição de recurso: 08.07.2021
Horário: 7h30 às 11h30
Local: e-mail ana.rosa@varginha.mg.gov.br
Classificação Final: 09.07.2021
Horário: 18h00
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 1 de julho de 2021.
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Liliane Faria Bernardes
Membro da Comissão
Patrícia Teodora Borges
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 aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois
cur-sos.
• 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.
• 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.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profis-
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sional 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 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham aplicabilidade no 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 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação
• 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 082/2021
Ficam nomeados as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 082/2021: Ana Maria Rosa, Liliane Faria Bernardes e Patrícia Teodora
Borges, para sob a presidência da primeira, proceder a realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 1 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 083/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento da
vaga referente ao Processo Administrativo nº 7.704/2021 – Contrato por tempo determinado,
conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO: Oficial de Administração
VAGAS: 01
HORÁRIO: Jornada 12 x 36 em turno a ser definido pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA,
conforme necessidade do local.
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 e o prazo para contratação será enquanto durar o impedimento dos
titulares, não podendo exceder a 6 (seis) meses.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em
substituição a servidores afastados por motivo de gozo de férias regulamentares, com a devida
autorização do senhor Prefeito nos termos do Processo Administrativo no 7.704/2021.
4 – REMUNERAÇÃO
Conforme § 4º, art. 223 da Lei 2673/95 o vencimento a ser pago ao contratado será o base inicial
do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
CARGO
VENCIMENTO BASE – R$ (¹)
Oficial de Administração
1.464,17
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. 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 de Classe, para profissões regulamentadas;
• 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 maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar 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 do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
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• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo 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;
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• 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 e também § 3º do Art. 159, da Lei 2.673/1995.
5.2. 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.
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados e que não estejam
contratados, que estiverem interessados nas vagas para contratação por tempo determinado,
deverão manifestar-se através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo
“Assunto” : Convocação – Edital 083/2021 – Cargo: “Oficial de Administração”
No corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início imediato conforme condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, informando também nome completo, número da inscrição no
concurso público e classificação obtida no concurso para agilizar a identificação do candidato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 06.07.2021.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o referido cargo e se atendem aos requisitos estabelecidos, quais sejam,
não estarem nomeados ou contratados utilizando a listagem do referido Edital para convocação.
Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na listagem de aprovados do concurso
terão a manifestação enviada por e-mail desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, será convocado
aquele melhor posicionado na lista de classificação geral do Concurso Público para o cargo
ofertado.
6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes,
serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso
de não atendimento das exigências deste Edital, ou desistência do candidato anteriormente
convocado.
6.6. A listagem dos candidatos excedentes que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br
6.7. A manifestação de interesse do candidato vale apenas para a vaga apresentada neste Edital
e em nada altera a lista para convocações por provimento efetivo através de nomeação, podendo também concorrer em outros editais abertos para oferta de novas vagas.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde – Unidade
de Pronto Atendimento - UPA de Varginha. Caso a Secretaria Municipal de Saúde comunique
oficialmente que o candidato não entrou em exercício na data determinada, ele será
automaticamente eliminado e caso já tenha assinado contratado, terá seu contrato rescindido de
ofício.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde para atender às demandas da Unidade de Pronto Atendimento- UPA de
Varginha, devendo também cumprir as normas de segurança estabelecidas para aquela unidade, especialmente no que tange a prevenir o contágio pelo novo coronavírus.
Varginha, 1 de julho de 2021
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente JULIANA CARDOSO AZEVEDO AVILA, para que no prazo de
15 (quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Caroline Semionato Andrade, nº 315 Bairro: Treviso – Quadra: K, Lote: 23 ). Auto de Infração n° 296/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente CÁSSIO LUIZ ASSUNÇÃO REIS E OUTRO, 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 Suzana Penha Tomaz, nº 140
Bairro: Santa Luzia – Quadra: I, Lote: 13 ). Auto de Infração n° 806/2021.
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 Preliminarmente CONSTRUTORA HELEVAR LTDA, para que no prazo de 15
(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade,
sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Aparecido Luiz Corsi, nº 85
Bairro: Alto dos Pinheiros – Quadra: K, Lote: 03 ). Auto de Infração n° 847/2021.
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 EMPREENDIMENTOS ÁUREA LTDA, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, deverá providenciar a tampa adequada para a caixa d’ água, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Flodoaldo Rodrigues, n° 81 - Bairro: Jardim
Áurea).
Notificação 476/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha COMUNICA ao(s) contribuinte(s) abaixo
relacionado(s) que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta, Processo Tributário.
Contribuinte: META MB LTDA
Processo: 6763//2021
Nos termos da Legislação vigente é de 20 (vinte) dias o prazo para contestação ou recolhimento
do tributo.
Varginha-MG 30/6/2021
WADSON SILVA CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SETOR DE BEM ESTAR ANIMAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, através de sua Secretaria do
Meio Ambiente e do Setor de Bem Estar Animal, CONVOCA o(s) proprietário(s) do(s) animal(is)
conforme abaixo descritos(s):
- 01 (um) animal equídeo macho, cinza, crina meia tosa, ferrado das 04 patas, aproximadamente
08 anos, no dia 25/06/2021 próximo à Escola Matheus Tavares.

=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente PAROL – EMPREENDIMENTOS AGROINDÚSTRIA ROTOR LTDA,
para que no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em
lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua do
Barreiro, s/nº Bairro: Jardim Áurea - Quadra: 17, Lote 07). Auto de Infração n° 522/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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Por se encontrar solto em via pública colocando em risco a vida depopulares e motoristas.
Para que o referido animal seja retirado do depósito municipal, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da publicação deste Edital, contra o pagamento das taxas cabíveis e apresentação dos
documentos de comprovação de propriedade sob pena das sanções previstas nas Leis Municipais nº 3.783/02 e 5.489/2011.
Varginha, 25 de Junho de 2021.
Marisley Camillo de Barros Neves
Medica Veterinária – CRMV-MG 5953
Supervisora do Serviço de Defesa e Bem Estar Animal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, através de sua Secretaria do
Meio Ambiente e do Setor de Bem Estar Animal, CONVOCA o(s) proprietário(s) do(s) animal(is)
conforme abaixo descritos(s):
- 01 (um) animal equídeo macho, porte pequeno, pampa, com a traseira manchada de branco
e patas traseiras calçadas também de branco, apreendido no dia 28/06/2021 dentro da antiga
COPAS.
Por se encontrar em propriedade privada.
Para que o referido animal seja retirado do depósito municipal, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da publicação deste Edital, contra o pagamento das taxas cabíveis e apresentação dos
documentos de comprovação de propriedade sob pena das sanções previstas nas Leis Municipais nº 3.783/02 e 5.489/2011.
Varginha, 28 de Junho de 2021.
Marisley Camillo de Barros Neves
Medica Veterinária – CRMV-MG 5953
Supervisora do Serviço de Defesa e Bem Estar Animal

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 22/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação 2020 e
Relatório de Atividades ano 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS
através da Resolução CNAS nº.109/2009;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Resolução CNAS nº. 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as Ações
de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada no dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação ano 2020 e o
Relatório de Atividades ano 2019 apresentado pela Entidade: Associação Nossa Senhora do
Rosário – CNPJ: 02.274.287/0001-73, estando a Entidade inscrita no CMAS sob o nº. 20, ofertando
o Serviço da Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e Idosos, Conforme Resolução CNAS nº. 109/2009,
e Benefícios Eventuais conforme o Decreto Federal nº. 6.307/2007, e Defesa e Garantia de
Direitos conforme Resolução CNAS nº. 27/2011 .
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 23/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprova o Cancelamento da Inscrição das Entidades no Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
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para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da plenária nº. 347 ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o cancelamento da inscrição das seguintes Entidades:
Entidade: Acrenoc
CNPJ: 04.178847/0001-11
Motivo: Não atende aos requisitos da Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, e ao
Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, e a Resolução CNAS nº. 14 de 15 de maio
de 2014.
Entidade: Mente Saudável
CNPJ: 13.040.228/0001-57
Motivo: Não atendem aos requisitos da Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, e
ao Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, e a Resolução CNAS nº. 14 de 15 de
maio de 2014.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de Maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 24/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação 2020 e
Relatório de Atividades ano 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução CNAS nº. 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as Ações
de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social.
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de Maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação ano 2020 e o
Relatório de Atividades ano 2019 apresentado pela Entidade: Associação Oficina do Ser – CNPJ:
41.884.263/0001-98 , estando a Entidade inscrita no CMAS sob o nº. 85, ofertando conforme a
Resolução CNAS 27/11 – Ações de Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência
Social.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 24/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação 2020 e
Relatório de Atividades ano 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução CNAS nº. 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as Ações

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 01 DE

ANO XXI - nº 1352
de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social.
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de Maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação ano 2020 e o
Relatório de Atividades ano 2019 apresentado pela Entidade: Associação Oficina do Ser – CNPJ:
41.884.263/0001-98 , estando a Entidade inscrita no CMAS sob o nº. 85, ofertando conforme a
Resolução CNAS 27/11 – Ações de Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência
Social.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 25/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação 2020 e
Relatório de Atividades ano 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução CNAS nº. 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as Ações
de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social.
Considerando a Resolução CNAS nº. 34, de 28 de novembro de 2011, que Define a Habilitação
e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no
campo da assistência social e estabelece seus requisitos.
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação ano 2020 e o
Relatório de Atividades ano 2019 apresentado pela Entidade: Fundação Varginhense de
Assistência aos Excepcionais – FUVAE - CNPJ: 18.240.010/0001-60, estando a Entidade inscrita
no CMAS sob o nº. 17, ofertando conforme a Resolução CNAS 27/11 – Ações de Defesa e
Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social, e Resolução CNAS nº. 34, de 28 de
novembro de 2011, que Define a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece
seus requisitos.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 26/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprova o Cancelamento da Inscrição do Serviço Ofertado pela Entidade ADRA no
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
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Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da plenária nº. 347 ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o cancelamento da inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Idosos, o qual era realizado pela Entidade ADRA – CNPJ: 16.524.054/0002-77, no
endereço: Praça Quintino Bocaiuva, nº. 58, sala, 314, Centro, Varginha/MG, CEP: 37002-180,
visto que a Entidade não oferta mais o referido serviço.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de Maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 27/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação 2021 e
Relatório de Atividades ano 2020.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS
através da Resolução CNAS nº. 109/2009;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso
e dá outras providências;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao Plano de Ação ano 2021 e o
Relatório de Atividades ano 2020 apresentado pela Entidade: Lar São Vicente de Paulo – CNPJ:
05.019.043/0001-32, estando a Entidade inscrita no CMAS sob o nº. 25, ofertando o Serviço da
Proteção Social Especial - Alta Complexidade – Abrigo Institucional – Instituição de longa
Permanência para Idosos – ILPI, conforme Resolução CNAS nº. 109/2009.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 28/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Exclusão do Item que consta no Plano de Ação e Retificação do Item que consta no Relatório de
Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06 de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de
Assistência Social.
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as entidades e
organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras
providências.
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais para a inscrição
das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de 2012, que Aprova o Regimento Interno do
Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha – CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Excluir o Item 16 do Plano de Ação – “Resultados e Impactos Esperados”,visto que essa informação
deve ser detalhada no item 14, e Retificar a informação do Item VI do Relatório de Atividades com a inclusão
da seguinte informação: “Nesse item a Entidade deve descrever suas ofertas: Serviços, Programas, Projetos
e Benefícios”.
Art. 2º Os demais itens do Plano de Ação e do Relatório de Atividades permanecem inalterados.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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RESOLUÇÃO Nº 29/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Recebimento de Recurso para o Fundo Municipal de Assistência Social,
referente a Estruturação da rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;
Considerando a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009,Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências;
Considerando o Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de 2012, que Aprova o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha – CMAS;
Considerando a deliberação da nº. 348 plenária extraordinária, realizada dia 25 de junho de
2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o recebimento de recurso para o Fundo Municipal de Assistência Social, referente
a Emenda Parlamentar - 41570003 – Número da Programação:31707012210001 – Funcional
Programática: 08.244.5031.219G.0031 – Valor da Programação: R$ 100.000,00 (cem mil reais) –
GND 3 Custeio - Estruturação da rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 30/2021 - CMAS/VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal
nº. 12.435 de 06 de julho de 2011,
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de 2012, que Aprova o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha – CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 347 plenária ordinária, realizada dia 25 de maio de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar a nomeação da Comissão Organizadora do Edital de Eleição da Sociedade Civil
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social – Biênio 2021-2023, sendo:
- Lilian Tavares – Representante Não – Governamental;
- Márcia Cardoso Miguel Pedro – Representante Governamental;
- Lourdes Meiry Marinho – Representante Não – Governamental.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de maio de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 31/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Edital de Eleição da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal
de Assistência Social – CMAS – Biênio 2021-2023.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências;
Considerando o Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de 2012, que Aprova o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha – CMAS;
Considerando a deliberação da nº. 349 plenária ordinária, realizada dia 29 de junho de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Edital de Eleição da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS – Biênio 2021-2023.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 29 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESOLUÇÃO Nº 32/2021 - CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Questionário Semestral do Piso Mineiro Fixo , e do Monitoramento
de Saldo do Piso Mineiro de Assistência Social Fixo do 2º. Semestre – ano 2020.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,considerando as atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei
Federal nº. 12.435 de 06 de julho de 2011,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social.
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando a Lei Estadual nº. 19.444 de 11 de janeiro de 2011, que altera a Lei Estadual nº.
12.626 de 23 de julho de 1996 que dispõe sobre a Politica Estadual de Assistência Social.
Considerando a Lei Estadual nº. 19.578 de 16 de agosto de 2011, que altera a Lei Estadual nº.
12.626 de 23 de julho de 1996 que dispõe sobre a Politica Estadual de Assistência Social.
Considerando o inciso VI do artigo 2º da Lei Municipal Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
Considerando o Inciso VII artigo 3º do Decreto nº 6.236 de 27 de novembro de 2012,
Considerando a deliberação de sua 349º Plenária Ordinária, realizada no dia 29 de junho de
2021,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Questionário Semestral do Piso Mineiro Fixo, e o Monitoramento de Saldo do
Piso Mineiro Fixo do 2º. Semestre – ano 2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 29 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 33/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação do Relatório da Comissão de Normas referente a solicitação de inscrição
no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS
através da Resolução CNAS nº.109/2009;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Resolução CNAS nº. 27 de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as Ações
de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais para
a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências.
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS.
Considerando a deliberação da nº. 349 plenária ordinária, realizada no dia 29 de junho de
2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao requerimento de inscrição
apresentado pela Entidade: Associação de promoção e Assistência Nossa Senhora de Guadalupe
– ASPAS - CNPJ: 08.035.444/0001-74, estando a Entidade inscrita no CMAS sob o nº. 67,
ofertando o Serviço da Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e Idosos, Conforme Resolução CNAS nº.
109/2009, e Benefícios Eventuais conforme o Decreto Federal nº. 6.307/2007, e Defesa e
Garantia de Direitos conforme Resolução CNAS nº. 27/2011 .
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 29 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 34/2021 - CMAS/VARGINHA-MG
CERTIFICA OS DOCUMENTOS ENTREGUES PELA ENTIDADES AO CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, Lei Municipal Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, Decreto Municipal nº 6.236
de 27 de novembro de 2012, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
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para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências;
Considerando o Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de 2012, que Aprova o
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha – CMAS;
Considerando as deliberações ordinárias de nº. 347 de 25 de maio de 2021, e nº. 349 plenária
ordinária, realizada dia 29 de junho de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente aos documentos entregues pelas
Entidades, sendo que certifica-se que os mesmos estão corretos.
ADRA – CNPJ: 16.524.054/0009-43
Nossa Senhora do Rosário – CNPJ: 02.274.287/0001-73
NUCAP – CNPJ: 14.882.686/0001-04
ESPRO – CNPJ: 51.549.301/0001-00
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Alteração de Procuração
Atestado de Funcionamento
Ata de Eleição e Posse da Diretoria
Ata de Eleição e Posse da Diretoria

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 29 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 35/2021 – CMAS/VARGINHA-MG
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE REAVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PÓS
CONSULTA AO CEAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS nº. 33 de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS.
Considerando o Decreto Federal nº. 6.308 de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre as
entidades e organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e dá outras providências;
Considerando o Decreto Federal nº. 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que Dispõe sobre os
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
Considerando a Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009,Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais
para a inscrição das entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS/MC nº. 32, de 19 de abril de 2021 , que altera o artigo 13 da
Resolução nº. 14, de 15 maio de 2014, que Define os parâmetros nacionais para a inscrição das
entidades organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.
Considerando o inciso IX, do Art. 2º, da Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
que Dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências;
Considerando o inciso IX, do Art. 3º, do Decreto Municipal nº. 6.236 de 27 de novembro de
2012, que Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Varginha
– CMAS;
Considerando a Consulta realizada ao Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS;
Considerando a deliberação da nº. 349 plenária ordinária, realizada dia 29 de junho de 2021.
Resolve:
Art. 1º Aprovar a prorrogação do período de reavaliação dos Serviços Ofertados pela Entidade
Kerygma – CNPJ: 05.549.049/0001-11, pós consulta ao Conselho Estadual de Assistência Social
– CEAS para o prazo de até 31/12/2021, conforme Resolução CNAS/MC nº. 32, de 19 de abril de
2021, visto que, o conselho deverá após a entrega do Plano de Ação 2021 e Relatório de
Atividades 2020 analisar os documentos e realizar visita para caracterizar a Entidade de acordo
com o que preconiza a Resolução CNAS nº. 14/14, e identificar as ofertas: serviços, programas,
projetos e benefícios.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 29 de junho de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº. 346– Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se às 14h na sala
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD, localizada
na Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I – Rodoviária, os seguintes conselheiros de
forma presencial e pelo google meet devido a Pandemia : I - Representantes do Governo Municipal:
a) Sehad – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social: Titular: Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento; e) Sepla – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: Titular:
Conceição Rosane Duarte. II - Representantes da Sociedade Civil; a) Representantes de Usuários
ou Organizações de Usuários de Assistência Social: Titular: Maria Barbosa de Lima Lira. b)
Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social: Titular: Lourdes Meiry
Marinho – VIDA VIVA; Titular: Jamille Fernandes Claro de Jesus – Lar São Vicente; Suplente:
Amanda Marise Teixeira; Titular: Kátia Nogueira Paiva Campos – Fuvae. c) Representantes dos
Trabalhadores do SUAS: Titular: Rogério Tadeu Branco. Justificaram a ausência: Rosângela
Ferreira Ribeiro, Silvana Silva Braga Quirino, Romilda Gomes de Oliveira Morais e Vitor Reis
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através do aplicativo do Whatsapp. Esteve presente também a Técnica da Secretaria Executiva
Débora Andrade Silva que agradecendo a presença de todos iniciou a reunião procedendo com
a leitura do Relatório da Comissão de Normas produzido em reunião realizada no último dia 22 na
SEHAD para a análise de documentação das entidades. Foram avaliados o Plano de Ação 2020
e a Relatório de Atividades 2019 das seguintes entidades: Espro, Refazer, Oásis, Pró-Rim e
Nucap, que após análise dos documentos tiveram parecer favorável quanto ao cumprimento da
legislação do SUAS, cada qual na sua especificidade de ofertas de serviços socioassistenciais
conforme resoluções do CNAS. Também foram avaliados o Plano de Ação 2020 e a Relatório de
Atividades 2019, das entidades Conviver e Comunidade Pe. Pio com objetivo de requerer a
inscrição no CMAS. Quanto a entidade Conviver, a comissão avaliou que a documentação
apresentada pela entidade está em desacordo com a legislação do SUAS, tendo que se organizar
para prestar a seguinte especificação: serviços, programas, projetos e benefícios da Política
Nacional de Assistência Social. Deverá também a entidade enviar a Ata de Eleição e Posse da
diretoria atualizada. O relatório de atividades não será cobrado até que entidade se organize
para a prestação do serviço descrita acima. Com relação a Associação Pe. Pio verificou-se que
a entidade não está de acordo com o que preconiza a Resolução n. 14/14 do CNAS, devendo
esta fazer as adequações necessárias para que possa ser efetivado sua inscrição. Por fim, a
comissão de normas declarou regular as atas de eleições e as atas de posse apresentadas
pelas entidades ADRA, CDCA, Levanta-Te e Anda, Pró-Rim e Vida Vida, Esta última também
apresentou o seu estatuto com alterações, o que também foi devidamente aprovado pela comissão.
A técnica da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva informou o conselho sobre a Resolução
do CNAS 32/2021 Ministério da Cidadania que prorrogou o prazo final para entrega do Relatório
de Atividades de 2020 e do Plano de Ação 2021 para 31/12/2021. Dando sequência a reunião, a
técnica da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva adiantou que será discutido pelos
conselheiros em reuniões futuras a questão das visitas técnicas às entidades. Os membros da
comissão de normas, a priori, já haviam manifestado receio em com relação aos procedimentos
de visita em razão da pandemia. Sobre a Conferência Municipal de Assistência, foi realizada a
leitura da ata da última reunião da equipe organizadora com informações importantes sobre o
evento. O evento será realizado de forma virtual pela plataforma google meet com o apoio e
suporte do setor de TI da prefeitura, que também ajudará na divulgação do evento via site da
prefeitura (pop-up). Serão disponibilizados links para inscrição, abertura e palestra temática do
evento, além de links para os eixos temáticos e para emissão de certificado a posteriori. A
palestra temática ficará a cargo do Secretário Municipal de Controle Interno Sr. José Manoel
Magalhães, que já esteve a frente da SEHAD há alguns anos. A sede do INPREV será a base para
realização do evento que está previsto para acontecer no dia 24 de junho, onde será servido
almoço ao grupo de pessoas que lá estarão. Foi marcada uma reunião para a comissão
organizadora no dia 5 de Maio na Sehad as 14 h, onde serão definidos maiores detalhes da
conferência. A Secretária Executiva Débora Andrade Silva procedeu com a leitura dos 5 eixos da
conferência publicados pelo CNAS na última semana. São eles: EIXO 1 - A proteção social nãocontributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos
socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. EIXO 2 - Financiamento e orçamento
como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes
federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. EIXO 3 - Controle social: o lugar da
sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. EIXO 4 - Gestão e acesso
às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de
renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social. EIXO 5 - Atuação do
SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. A conferência municipal, que este
ano tem como tema geral “Assistência Social direito de povo e Dever do Estado, com financiamento
público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, então, foi convocada
oficialmente pelos conselheiros presentes. Sem mais para o momento, Eu, Rogério T. Branco,
lavrei essa ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros.
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jamille Fernandes Claro de Jesus
Conceição Rosane Duarte
Maria Barbosa de Lima Lira
Kátia Nogueira Paiva Campos
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Rogério Tadeu Branco
Lourdes Meiry Marinho
Amanda Marise Teixeira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº. 347– Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se às 14h na sala
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD, localizada
na Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I – Rodoviária, os seguintes conselheiros
presencialmente e através do google meet : I - Representantes do Governo Municipal: a) Sehad
– Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social: Titular: Valéria Aparecida Naves
Damião Nascimento; Titular: Rosângela Ferreira Ribeiro. e) Sepla – Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano: Conceição Rosane Duarte. b) Representantes de Entidades e Organizações
de Assistência Social: Titular: Kátia Nogueira Paiva Campos – FUVAE;Titular: Lourdes Meiry
Marinho – VIDA VIVA; Suplente: Amanda Marise Teixeira; c) Representantes dos Trabalhadores
do SUAS: Titular: Rogério Tadeu Branco; Suplente: Lilian Vilela Tavares. Justificaram a ausência:
Maria Barbosa de Lima Lira, Jamile Fernandes Claro de Jesus, através do aplicativo do Whatsapp
em grupo próprio do CMAS. Esteve presente também a Técnica da Secretaria Executiva Débora
Andrade Silva que, agradecendo a presença de todos, iniciou a reunião procedendo com a
leitura de ata de reunião anterior, cujo conteúdo foi aprovado na íntegra pelos conselhos, constando
apenas erros materiais. A mesma prosseguiu com a leitura do relatório produzido em reunião da
comissão organizadora da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 4 de abril na
SEHAD, contendo maiores detalhes sobre sua realização. Os conselheiros discutiram um pouco
mais sobre o evento mais adiante. Débora, ainda, procedeu com a leitura dos relatórios da
comissão normas em reunião realizada no dia 12 de maio na SEHAD para a análise de
documentação das entidades. Os membros Romilda Gomes O. de Morais e Rosângela Ferreira
Ribeiro que faziam análise dos documentos observaram na ocasião duas modificações a serem
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feitas nos formulários de preenchimento disponibilizados pelo CMAS, a saber: a) o item 16 do
Plano de Ação (Resultados e Impactos esperados) deve ser excluído, já que o item 14 do mesmo
plano é o campo mais apropriado para o detalhamento das informações; e b) Modificação da
forma de apresentação (formatação) do item VI do relatório de atividades de forma que as
entidades tenham clareza para descrever suas ofertas. Sugere-se que no item venha expresso
o seguinte: “neste item a entidade deverá descrever suas ofertas – serviços, programas,
projetos e benefícios”. Os conselheiros assentiram com tranquilidade em relação as mudanças,
ficando determinado que serão aceitas as documentações apresentadas, até então, no modelo
anterior. Foram avaliados o Plano de Ação 2020 e a Relatório de Atividades 2019 das entidades
FUVAE, Associação Nossa Senhora do Rosário e Oficina do Ser, sendo os referidos documentos aprovados pela comissão. Mente Saudável e ACRENOC não apresentaram no prazo
estabelecido o P.A. 2020 e R.A. 2019, não demonstrando também nestes que ofertam Serviços,
Programas, Projetos e Benefícios de acordo com a Política de Assistência Social. O cancelamento da inscrição das referidas entidades, então, foi levado para deliberação da plenária e
devidamente homologado. Quanto a Fundação Alegria, a entidade apresentou um pedido formal
de prorrogação de 20 dias do prazo para entrega do P.A. 2020, justificado pelos procedimentos
de mudança da natureza jurídica de Fundação para Associação, o que foi aceito pela comissão.
Por fim, o P.A 2021 e R.A. 2020 do Lar São Vicente de Paulo foram também aprovados pela
comissão. Após anuência dos relatórios da comissão de normas, os conselheiros ouviram da
Técnica da Secretaria Executiva orientações sobre as próximas eleições do Conselho (Biênio
2021-2023), inclusive com a prévia dos candidatos a composição da comissão responsável pelo
pleito. Para tal Ficaram pré-definidos os seguintes conselheiros: Lilian Vilela Tavares, Lourdes
Meiry Marinho, Márcia Cardoso Miguel Pedro. O assunto será tratado mais amiúde nas próximas
reuniões. Retomando o assunto da conferência municipal de assistência, a Débora acrescentou
que após a reunião da comissão organizadora no dia 05 de maio, esteve reunida com a
coordenação da proteção social básica e os coordenadores do CRAS. Ficou definido, entre
outras coisas, que os CRAS vão se responsabilizar pelos eixos da conferência, sendo que
CRAS IV e CRAS V contarão com a parceria do CREAS e da técnica da Casa Lar Maria Fernanda
Thiago da Cunha respectivamente. Foi realizada também a leitura do Regimento da Conferência
para considerações da plenária, já que o mesmo será disponibilizado virtualmente para apreciação dos participantes. A conselheira Valéria apontou que poderia ser reduzido o tempo de fala
na hora do debate – pós-palestra- de 10 para 5 minutos e o conselheiro Rogério sugeriu que o
item que versa sobre a elaboração das propostas fosse melhor elucidado, afim de evitar diferentes interpretação. As modificações foram acordadas pela plenária e serão efetuadas pela
secretaria executiva a posteriori. Os conselheiros em geral elogiaram o empenho de todos e se
mostraram confiantes quanto ao êxito do evento. Não houve objeções pela plenária em relação
as delibe-rações da comissão organizadora, cujo os membros combinaram de se reunir uma
última vez antes da realização da conferência para os últimos acertos. Sem mais para o momento,
Eu, Rogério T. Branco, lavrei essa ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conceição Rosane Duarte
Kátia Nogueira Paiva Campos
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Rogério Tadeu Branco
Lourdes Meiry Marinho
Rosângela Ferreira Ribeiro
Lilian Vilela Tavares
Amanda Marise Teixeira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº. 348– Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se às 9h na sala
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD, localizada
na Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I – Rodoviária, os seguintes conselheiros
presencialmente e através do google meet : I - Representantes do Governo Municipal: a) Sehad
– Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social: Rosângela Ferreira Ribeiro. b)
Seduc - Secretaria Municipal de Educação: Chrislaine Donizeti Nascimento Baroni. c) Semus –
Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Edézia Cristina de Morais; Suplente: Lívia Maseli de Melo.
e) Sepla – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano: Conceição Rosane Duarte. b)
Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social: Titular: Kátia Nogueira
Paiva Campos – FUVAE; Titular: Lourdes Meiry Marinho – VIDA VIVA; Titular: Romilda Gomes de
Oliveira Morais - ADRA. Justificaram a ausência: Jamile Fernandes Claro de Jesus, Valéria
Aparecida Naves Damião, Lilian Vilela Tavares, Rogério Tadeu Branco. Esteve presente também
a Técnica da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva que, agradecendo a presença de
todos, iniciou a reunião apresentando o documento encaminhado pelo Órgão Gestor, referente a
Emenda parlamentar - 41570003 – Número da Programação:31707012210001 – Funcional
Programática: 08.244.5031.219G.0031 – Valor da Programação: R$ 100.000,00 (cem mil reais) –
GND 3 Custeio - Estruturação da rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS do deputado federal Lucas Gonzales. O recurso será utilizado para compra de materiais
de limpeza, alimentos e marmitas para os equipamentos da Casa Lar, Abrigo e Centro Pop. Todos
os conselheiros aprovam o recebimento do recurso no Fundo Municipal de Assistência Social e
sua utilização conforme foi programado. Foi orientado também que será encaminhado para os
conselheiros a ficha de avaliação da Conferência, visto que a ficha encaminhada pelo CEAS
para os conselheiros do CMAS é diferente da ficha de avaliação dos participantes. Sem mais
para o momento, Eu, Débora Andrade Silva, lavrei essa ata que depois de lida e aprovada será
assinada pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Conceição Rosane Duarte
Kátia Nogueira Paiva Campos
Lourdes Meiry Marinho
Rosângela Ferreira Ribeiro
Chrislaine Donizeti Nascimento Baroni
Edézia Cristina de Morais
Lívia Maseli de Melo
Romilda Gomes de Oliveira Morais
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Aditivo nº.

: 005/2021. Datado de 11/06/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 003/2020 (contrato múltiplo nº

9912493787)
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Fundamento
: Fundamentado no art. 57, II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, em
conformidade com a cláusula sétima do Contrato nº 003/2020 e de acordo com as disposições
constantes no Processo Administrativo nº 9.376/2020 e no processo SEI/CORREIOS nº
53123.028486/2018-58
Contratante
: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Superintendência de Minas Gerais
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica – Diretorsuperintendente
Pela Contratada, o sr. Eduardo Alves Correa, Gerente - G2 e o sr. Luiz
Gustavo Barbosa Belai, Chefe de Seção - G2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Aditivo nº.
: 006/2021. Datado de 29/06/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 011/2018
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Fundamento
: Fundamentado no art. 57, IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no art.
3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/2001, no art. 40, XI da lei nº 8.666/1993, em conformidade com
a Cláusula Quarta do Contrato nº 011/2018 e de acordo com as disposições constantes no
Pregão Presencial nº 062/2018 promovido pelo Município de Varginha.
Contratante
: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada
: ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica – Diretorsuperintendente
Pela Contratada, a srª. Alice de Oliveira – Representante legal da contratada

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.457/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal de
1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 84/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.07.2021, à
servidora CELMA REGINA VALENCIANO DE MENDONÇA, matrícula 025333, CPF nº 009.976.13866, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, nível EF-01, lotada na Fundação
Hospitalar do Município de Varginha-MG – FHOMUV, com proventos proporcionais e com as
vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.458/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º do
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/
2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 89/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.07.2021, à
servidora LUCIENE PEREIRA CHAVES, matrícula 221198, CPF nº 799.993.796-72, cargo efetivo
de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 142/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 138/2021
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 138/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIÇO DE CONTROLE DE PESSOAL
CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 014/2021
CARGO: TNS/Médico Plantonista Internista
VAGAS: 01 + Reserva Técnica
01
02
03
04
05

Marcela Miranda Praxedes Chagas
Elisa da Silva Oliveira
Kenyo da Silva Baldim
Erick Calvalcanti Cossa
Eudes Kennedy de Souza Júnior
Larissa Ongaro Faria
Comissão Processo Seletivo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL Nº 003/2021
CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021
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 pública a
abertura de edital, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em conformidade com o artigo
25 da Lei 8.666/93, tendo por objeto o CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA COLETA,
TRITURAÇÃO, DESTRUIÇÃO, DESCARACTERIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS PAPÉIS DO
ACERVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data para entrega da documentação: 02/08/2021, até as 8h30min.
Data da sessão pública: 02/08/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL Nº 004/2021
CREDENCIAMENTO Nº 004/2021
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021
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 pública a
abertura de edital, na modalidade INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em conformidade com o artigo
25 da Lei 8.666/93, tendo por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS,
PRESTADORAS DE SERVIÇOS À SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS À PACIENTES ASSISTIDOS PELO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data para entrega da documentação: 02/08/2021 a 05/08/2021, nos horários de 8h às 11h
e de 14h às 16h.
Data da sessão pública: 06/08/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO REDESIGNAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 127/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2021
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 que
devido a impugnação, os procedimentos relativos ao PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇO para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PARA LIXO E COLETA DE RESÍDUOS), ficam REDESIGNADOS
para:
Data da Sessão Pública: dia 15/07/2021, às 14h.
Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br.
Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 135/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 14/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 136/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PNEUS,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 15/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 137/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 16/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 138/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
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FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET POR CABO DE FIBRA ÓTICA, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 16/07/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 139/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 139/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/07/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 140/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE ROUPEIROS, ESTANTES E MESAS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 20/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 141/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2021
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, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Maria Aparecida Tana Gonçalves, torna
pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAIS RADIOLÓGICOS), mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 21/07/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 113/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
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HOSPITALAR em favor da empresa:FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 006 cateter descartavel do balao dilatador do esofago, compativel com canal de biopsio de 2,8mm.,
ao preço de r$ 1.399,0000 (hum mil e trezentos e noventa e nove reais) por un; item 021 lampada de xenon de 150 watts - compativel com processadora marca fujinon - modelo 2200, ao
preço de r$ 5.520,0000 (cinco mil e quinhentos e vinte reais) por un; item 029 - pinca de biopsia
pulmonar, fenestrada, autoclavavel, oval, longa, sem espícula, com 1,8mm x 120 cm, ao preço de
r$ 1.350,0000 (hum mil e trezentos e cinquenta reais) por un; PROMEDICA MEDSERVICE LTDA
- item 012 - escova para jarros, papagaios 3,440 x 10cm, comprimento cabeça da escova com
cabo de arame torcido 12,5cm comprimento , ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por
un; item 026 - papel grau cirurgico, resistente a esterelizacao e ao manuseio, atoxico com uma
face branca opaca e a outra transparente, descartavel, tamanho 100 x 150, com dados de
identificacao e procedencia validade e registro no m.s. , ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos)
por un; item 027 - papel grau cirurgic0 resistente a esterilizacao e ao manuseio, atoxico com uma
face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 100x400, com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 052 - coletor de urina sistema fechado - bolsa coletora com capacidade de
2000 ml, c/ valvula anti refluxo, pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/ coleta de
amostra de urina, valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s, ao preço de r$
6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por un; item 053 - sonda p/ aspiracao n. 14 c/ valvula,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao preço de r$
1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por pç; VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
- item 047 - valvula exalatoria para ventilador dixtal 310, ao preço de r$ 997,5000 (novecentos e
noventa e sete reais e cinquenta centavos) por un; DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
- item 003 - cabo sensor de oximetria adulto (somente do paciente) compativel com monitor g&e
dash 4000, ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de junho
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 115/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM AUTOCLAVE em favor da empresa:MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA para a contratação de serviços especializados para manutenção preventiva e corretiva
em autoclave conforme especificado pelo edital ao valor de R$ 16.575,83 (dezesseis mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de junho
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 460/2021 inclusive pautado no parecer jurídico
da Procuradoria Geral do Município, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória, nos
termos do Art. 24, Inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto constituise da Locação do Imóvel situado nesta cidade à Rua Oscarlina Prado, nº 67 – Bairro
Bom Pastor, para fins comerciais cujo estado de conservação e pertences estão em
condições de uso e que as partes e intervenientes dão por firme, bom e valioso para
todos os efeitos legais.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIAS MÉDICAS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 025/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021 (Ata de
Registro de Preços: 076/2021), nos termos a seguir:
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1) CONTRATADA: VERITAS MEDICINA DO TRABALHO E PERICIAS MEDICAS LTDA para a
realização de serviços de perícias médicas, conforme legislação vigente, tendo como escopo
avaliar as condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e outras dos servidores da
Fundação Hospitalar do Município de Varginha –FHOMUV, com a finalidade de avaliar as condições laborativas e/ou retorno ao trabalho com ou sem restrições ou readaptação ou prorrogação
do afastamento para tratamento de saúde ou aposentadoria, ao valor unitário de R$ 230,00
(duzentos e trinta reais).
Varginha, 31 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 033/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 (Ata de Registro de Preços: 081/2021, 082/2021, 083/
2021 e 084/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 056 - gel hidroativo, produto esteril, transparente e
viscoso, em forma de gel, composto de hidrocoloides naturais (pectina e carboximetilcelulose
sodica), levemente 0aderente para facilitar a aplicacao, num excipiente aquoso de 25 (vinte e
cinco) a 30 (trinta) gramas, em recipiente com tampa., ao preço de R$ 15,3000 (quinze reais e
trinta centavos) por tb;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 030 - coletor de mat. perfuro ou
cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos, ampolas, etc )
fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor larajna,
impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou quimioterapico, e
normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o
uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo
ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.dbandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.cx
c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de R$ 11,7800 (onze reais e setenta e oito centavos)
por un; item 031 - coletor de urina sistema aberto - bolsa coletora com capacidade de 1200 ml c/
valvula anti-refluxo,pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/coleta de amostra de urina,
valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado, embalagem com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço de R$ 5,0000 (cinco
reais) por un; item 097 - protetor respiratório para quimioterápicos. confeccionado em fibras
sintéticas sem resina no formato concha e coberto por um meio filtrante de microfibras tratado
eletrosta-ticamente, uma camada de micro fibras carregas com carvão ativado, protegidos por
um não-tecido. nesta peça são incorporadas duas cintas elásticas, um grampo de ajuste nasal
e uma tira de espuma. pff2, ao preço de R$ 18,7700 (dezoito reais e setenta e sete centavos) por
un; item 107 - sonda para varizes esofagicas (tipo sengstaken blakemore) tamanho 18, contendo:
sonda esofagica em pvc de aproximadamente 105cm de comprimento, 3 vias, graduada a cada
5 cm, 02 baloes em latex ( esofagico/capac. 30-45mmhg e gastricao/capac. inicial de 50ml) com
marcas radiopacas, e 02 baloes de controle com válvulas de seguranca (transparente-estomacal
e azul-esofacigo, com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s, ao preço
de R$ 587,0000 (quinhentos e oitenta e sete reais) por kit;
3) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 003 - agulha para aspiração e biópsia da medula óssea na região da crista ilíaca, estéril, descartável,
confeccionada em aço inoxidável a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no
tamanho de 11 g x 150 mm. agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer
lock e de um mandril, ambos com ponta biselada. embalagem com os dados de identificação,
procedência, número do lote e número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de R$
300,0000 (trezentos reais) por un; item 004 - agulha para aspiração de medula óssea- dimensão: 08g e comprimento 150mm - composição: aço inoxidável com estrutura de policarbonato
grau médico, estéril, descartável, ao preço de R$ 300,0000 (trezentos reais) por un; item 136 agulha de biopsia de alta qualidade que proporciona amostras histologicas para diagnostico e
caracterização de lesao suspeita; corte automatico de calibre 14ga (2.0mm) e 10cm de
comprimento, ponta ecogenica para retirada de tecidos da mama, compativel com disparador
modelo promag ultra., ao preço de R$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un;
4) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 002 - agulha desc. para puncao
peridural com bisel tipo tuohytuohy n§16 g x 3 1/4 em aco inox esteril embalagem individual c/
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de R$ 32,1800 (trinta e
dois reais e dezoito centavos) por un; item 119 - tampa c/ membrana autocicatrizante p/
medicamentos (tapon-in), ao preço de R$ 3,3800 (tres reais e trinta e oito centavos) por un; item
135 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção,
transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da
agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em
material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a
legislação atual vigente., ao preço de R$ 2,9700 (dois reais e noventa e sete centavos) por un.
Varginha, 31 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 035/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 (Ata de Registro de Preços: 085/2021 e
086/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 041 - metotrexato
50 mg / 2 ml injetavel pronto p/uso, ao preço de R$ 19,2800 (dezenove reais e vinte e oito
centavos) por fr; item 042 - metotrexato 500mg / 5 ml po frasco/inj/ pronto p/uso, ao preço de R$
45,5000 (quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) por fa; item 044 - norepinefrina
(hemitartarato de) 8mg/4ml, ao preço de R$ 8,6500 (oito reais e sessenta e cinco centavos) por
ap; item 062 - cloridrato de ropivacaína - injetável 7,5 mg/ml (0,75%) 20 ml, ao preço de R$ 9,7500
(nove reais e setenta e cinco centavos) por ap; item 063 - cefuroxima sodica - 750 mg ev +
diluente 6,0 ml, ao preço de R$ 26,1500 (vinte e seis reais e quinze centavos) por fa;
2) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 061 bortezomibe 3,5 mg., ao preço de R$ 590,0000 (quinhentos e noventa reais) por fa.
Varginha, 31 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 036/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2021 (Ata de Registro
de Preços: 077/2021, 078/2021, 079/2021 e 080/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA:QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 023 - kit manutencao preventiva
hematoclin 5,3 - contendo 02 probe wipe ( 6 month ), 04 washer for front bath ( 6 month ), 04
washer for rear bath ( 6 month ), 10 air filter ( 6 month ), 01 filter assembly ( 12 month ), 03
isolation chamber ( contain filter ) 12 ( month ), ao preço de R$ 3.255,0000 (tres mil e duzentos
e cinquenta e cinco reais) por kit;
2) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA - item 022 - eletrodo de referência compatível
com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112306180, ao preço de R$
2.380,9000 (dois mil e trezentos e oitenta reais e noventa centavos) por un;
3) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 002 - seringa de reagente
para o analisado bioquimico cobas mira plus, ao preço de R$ 1.670,0000 (hum mil e seiscentos
e setenta reais) por un; item 003 - seringa de amostra para equipamento cobas mira plus, ao
preço de R$ 1.620,0000 (hum mil e seiscentos e vinte reais) por un; item 005 - conjunto de agulha
de amostra para equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 1.860,0000 (hum mil e oitocentos
e sessenta reais) por un;
4) CONTRATADA: HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - item 001 – cubeta de reação
para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus - roche,
material plástico cx contendo 15 racks com 12 poços cada, ao preço de R$ 73,1200 (setenta e
tres reais e doze centavos) por un; item 004 - conjunto de teflons de amostra e reagente para o
analisador bioquimico cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 184,4300 (cento e oitenta e quatro
reais e quarenta e tres centavos) por un; item 006 - conjunto de agulha de reagente para
equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 300,8800 (trezentos reais e oitenta e oito centavos)
por un; item 007 - motor y do changer para o equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de
R$ 2.096,1300 (dois mil e noventa e seis reais e treze centavos) por un; item 008 - engrenagem
do motor do analyser p/ equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 1.031,1500 (hum
mil e trinta e um reais e quinze centavos) por un; item 009 - filtro lee completo para equipamento
cobas mira plus, ao preço de R$ 148,6300 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e tres
centavos) por un; item 010 - conjunto de rolamento do analyser para equipamento cobas mira
plus, ao preço de R$ 292,9500 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) por
un; item 011 - sensor de temperatura do analyser cobas mira plus, ao preço de R$ 571,9500
(quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) por un; item 012 - correia 45
dentes para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 149,1400 (cento e quarenta e nove
reais e quatorze centavos) por pç; item 013 - correia 56 dentes para o equipamento cobas mira
plus, ao preço de R$ 149,1400 (cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos) por pç; item
014 - fonte de alimentacao cobas mira plus, ao preço de R$ 2.972,5000 (dois mil e novecentos e
setenta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 015 - cooler do
analyser
p/
equipamento cobas mira plus - roche, ao preço de R$ 440,7500 (quatrocentos e quarenta reais
e setenta e cinco centavos) por un; item 017 - cabo sensor de amostra para manutencao cobas
mira plus, ao preço de R$ 1.034,1300 (hum mil e trinta e quatro reais e treze centavos) por pç;
item 018 - cabo sensor de reagente para manutencao do equipamento cobas mira plus, ao preço
de R$ 1.041,0000 (hum mil e quarenta e um reais) por pç; item 019 - bobina de papel térmico para
impressão de resultados compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus, especificações 111mmx30m, ao preço de R$ 11,8800 (onze reais e oitenta e oito centavos) por rl; item 020
- placa flash box - cod. 750 para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 2.250,0000
(dois mil e duzentos e cinquenta reais) por un; item 021 - bomba de pressão diaphgram pumps cmp para o equipamento cobas mira plus, ao preço de R$ 2.980,0000 (dois mil e novecentos e
oitenta reais) por un; item 024 - placa fonte controladora para cabine de seguranca biologica
veco classe ii b2 - biosafe, ao preço de R$ 7.560,0000 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
por un; item 025 - bomba de pressurização da membrana, de material plástico (partes em contato
com a água), modelo diafragma, tensão de 24 vcc, pressão máxima de operação de 125 psi, para
a osmose reversa bomba de pressurização da membrana de osmose reversa, de material
plástico (partes em contato com a água), modelo diafragma, tensão de 24 vcc, pressão máxima
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de operação de 125 psi, compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4
estágios - marca vexer, ao preço de R$ 1.452,0000 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e dois
reais) por un; item 026 - carcaça para filtro de polipropileno 10x2.1/2, bitola ¼, pressão de 100
psi, transparente, compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios
da marca vexer, ao preço de R$ 360,8000 (trezentos e sessenta reais e oitenta centavos) por
un; item 027 - membrana para osmose reversa de 30l/ hora, material poliamida tipo tfc de alta
performance, pressão máxima
de operação de 150 psi, faixa de ph aceitável de 3 a 12,
compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao
preço de R$ 653,1000 (seiscentos e cinquenta e tres reais e dez centavos) por un; item 028 filtro deionizador 10x2.1/2, de resina mista de
troca iônica (aniônica e catiônica) para osmose reversa de 30l/hora, pressão máxima de operação 150 psi, compatível com osmose
reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 333,1300
(trezentos e trinta e tres reais e treze centavos) por un; item 029 - filtro de polipropileno (pp) 05
micras, mo-delo vfc 10x2.1/2, pressão máxima de operação 50 psi, compatível com osmose
reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 46,1300
(quarenta e seis reais e treze centavos) por un; item 030 - filtro de carvão compactado (carbon
block), modelo vfc 10x2.1/2, pressão máxima de operação 50 psi, compatível com osmose
eversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de R$ 66,6300
(sessenta e seis reais e sessenta e tres centavos) por un.
Varginha, 31 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 042/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
042/2021 (Ata de Registro de Preços: 087/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 002 - ebulidor
1000w, 127v, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 003 - garrafa termica
1,8 litros, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por un; item 004 - pilha alcalina 1,5 v tipo botao
lr41, para uso em termometro digital, ao preço de r$ 4,9900 (quatro reais e noventa e nove
centavos) por un; item 007 - saco plastico 50 x 80 x 0,15 - com 100un, ao preço de r$ 73,0000
(setenta e tres reais) por pct; item 008 - canudos biodegradáveis, em papel branco, embalados
individualmente, alta resistência, inclusive em líquidos quentes. diâmetro 6 mm x altura 210 mm pacote com 100 unidades , ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por pct.
Varginha, 31 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME
COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPIA (CPRE) para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 049/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2021 (Ata de Registro de Preços: 088/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA À INFANCIA E À
MATERNIDADE para o registro de preços para a contratação de serviços médicos especializados
para realização de exame colangiopancreatografia retrógrada endoscópia (cpre) conforme
especificado pelo edital que ofertou o valor de R$ 6.190,47 (seis mil cento e noventa reais e
quarenta e sete centavos).
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 058/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2021 (Ata de Registro de Preços: 092/2021, 093/2021, 094/
2021, 095/2021, 096/2021 e 097/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 035 - coletor de mat.
perfuro ou cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros
cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos,
ampolas, etc ) fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na
cor larajna, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou
quimioterapico, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava
p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando
contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao
couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna)
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contra umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para
recebimento de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e
oitenta centavos) por un; item 036 - coletor de mat. perfuro cortante (agulhas, seringas, bisturi,
etc)fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor
amarela, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material infectante, e
normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o
uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo
ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.dbandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.cx
c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por cx; item 037
- coletor p/ mat.perfuro cortantes (agulhas seringas, laminas, bisturi, etc) fab.conf. abnt nbr
13858 de maio/1997-idt ne 55, cor amarela, impr. cfe. normas nbr7500, c/ simbologia de mat.
infectante e normas de u-so, kit composto de: a-cx fab. em papelao ondulado c/ trava p/ lacre,
elimina uso de fita adesiva, 2 alcas duplas laterais, p/ transp., evitando contato c/ o corpo ao ser
transp. b- cinto e fundo protetores, fab. em papelao couro (rigido) contra perf. c-saco plastico
amarelo, com instr. de montagem impress., c/ duplanalidade: 1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a
unidade,2¦ -forracao total (interna) contra umidade. d-bandeja de forma baixa, impermeabilizada
c/ resina antiumidade p/ recebimento de liquidos.cx c/10 unidades capacidade: 03 litros, util 2,3
litros., ao preço de r$ 37,2000 (trinta e sete reais e vinte centavos) por cx; item 060 - haste
flexivel, e inquebravel com ponta coberta. algodao macio, firme, nao solta fiapo e c/ antigerme,
higienico, embalagem com dados de identificacao, procedencia e registro m.s. contendo 75
hastes., ao preço de r$ 1,3300 (hum real e trinta e tres centavos) por cx; item 071 - luva cirurgica
esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que oferece caracteristicas de
alta sensibilidade tatil,flexibilidade e resistencia com formato anatomico, em punhado alongado e
reforcada c/estrias longitudinais para melhor fixacao no punho, punho com trava
mecanicalubrificado bio absorsivel, embalagem envelope interno com identificacao das luvas,
envelopes externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatros lados, com abas superior que permite abertura asseptica,com dados de identificacao na face externa, esterizada pelo
metodo raio gama. numero nacional n. 9.0, numero internacional n. 8.5 - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,8300 (hum real e oitenta e tres centavos) por un; item 077 máscara descartável dupla com elástico, com eficiência de filtragem bacteriana (efb) maior ou
igual a 95%, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril e não inflamável. sem latex.
com grampo de ajuste nasal. embalagem com dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no ministério da saúde., ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por
un; item 098 - preservativo de latex de borracha natural, sem lubrificação embalagem com dados
de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s. , ao preço de r$ 0,2990 (xxxxxxxxx)
por un; item 123 - touca desc.com elastico, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por un;
2) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 030 - cateter
intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente,
siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro,
tamanho g20 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção,
com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente,
ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 031 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em
poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel
trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g22 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 032 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com
sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un;
item 033 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção,
transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g16 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha
após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material
que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação
atual vigente. , ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 034 - cateter intravenoso
radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo
a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g18 x 1 1/
4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 067 - luva de procedimento de latex sem talco, tamanho m. caixa
com 100un., ao preço de r$ 95,0000 (noventa e cinco reais) por cx; item 068 - luva de procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais que
apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor,
isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso
unico, tamanho: g, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 56,5000 (cinquenta e seis reais e
cinquenta centavos) por cx; item 069 - luva de procedimento em vinil, totalmente isenta de po,
desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reacoes alergicas ao contato
do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do
trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho: m, caixa com 100 unidades,
ao preço de r$ 56,5000 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) por cx; item 070 - luva de
procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais
que apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc
incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e
de uso unico, tamanho: p, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 56,5000 (cinquenta e seis
reais e cinquenta centavos) por pç;
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3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 004 - agulha sutura b 1112
fundo falso no 14, em aco resistente a dobramento, com bom polimento, permitindo uma boa
capacidade de penetracao e deslizamento. suave pelos tecidos, resistentes a esterilizacao,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 005 - agulha sutura g 1112 fundo falso no 11,
em aco resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de
penetracaoe deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com
dados de identificacao e procedencia., ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por
un; item 006 - agulha sutura g 1132 fundo falso no 12, em aco resistente a dobramento, com bom
polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos,
resistente a esterelizacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia., ao preço de
r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 007 - agulha sutura g 1132 n. 14, em aco
resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item
008 - agulha sutura g 1132 n. 16 com acao resistente a dobramento com bom polimento, permitindo
uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterilizacao. embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$
1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 009 - agulha sutura gr 1134 n. 11, em aco
resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterilizacao, embalagem e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 010 agulha sutura gr 1134 n. 14, em aco resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma
boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao,
embalagens com dados de identificacao e procedencia, validade e registro de m.s., ao preço de
r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 011 - agulha sutura gr 1134 n. 16, em aco
resistente a dobramento com bom polimento uma boa capacidade de penetracao e deslizamento
suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagens com dados de identificacao e
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos)
por un; item 012 - atadura de crepon medindo 30cm de largura por 4,5 metros de comprimento,
com 13 fios / cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas,
elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente enrolada de forma cilindrica), isento de
defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 1,8600 (hum real e oitenta e seis centavos) por rl; item 016 - bolsa de
drenagem mediastinal, numero 28, com valvula unidirecional antirrefluxo de ar e líquido; bolsa em
pvc flexível; sistema fechado; dispensa selo d'agua; drenagem de líquido e ar; sistema leve., ao
preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por un; item 017 - bolsa de drenagem
mediastinal, numero 32, com valvula unidirecional antirrefluxo de ar e líquido; bolsa em pvc
flexível; sistema fechado; dispensa selo d'agua; drenagem de líquido e ar; sistema leve., ao
preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por bol; item 018 - bolsa para
drenagem toracica e mediastinal sistema fechado n.32. produto estéril e descartável com drenagem
de líquido e ar com bolsa valvulada umidirecional anto-refluxo. sem necessidade do uso de selo
dágua. registro no ministerio da saude., ao preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa
centavos) por un; item 020 - canula de traq. desc. 5,0 c/b , ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco
reais e sessenta centavos) por pç; item 021 - canula de traqueostomia numero 06 - confeccionada
em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula externa com balao, tampa de
vedacao, linha em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com
ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e
procedencia, data e tipo da esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s.. , ao preço de r$
25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 022 - canula de traqueostomia
descartavel n. 7, confeccionada em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula
externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel, acabamneto que naocause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril
comdados de identificacao e procedencia, data e tipoda esterilizacao e tempo de validade, ao
preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 023 - canula de traq.
desc. 7.5 c/b, ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 024
- canula de traqueostomia descartavel n. 8, confecci onada em materail atoxico flexivel,
transparente,composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel,
acabamneto que naocause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil
manuseio, embalagem esteril comdados de identificacao e procedencia, data e tipoda esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por
un; item 025 - canula de traqueostomia descartavel no 8,5, confeccionada em material atoxico
flexivel, transparente, composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha
radiopaca, asas de fixacao com impressao do numero em local visivel, acabamento que nao
cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem
esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de es esterilizacao e tempo de
validade., ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 026 canula de traqueostomia descartavel no 9.0, confeccionada em material atoxico flexivel,
transparente, composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel,
acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil
manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo da
esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s.. , ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais
e sessenta centavos) por un; item 041 - dispositivo com formato tubular em t, numero 14,
confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm
a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze
reais e cinquenta centavos) por un; item 042 - dispositivo com formato tubular em t numero 16,
confeccionado em latex siliconizado; 50 cm comprimento, haste de 16 cm e calibre entre 3,0mm
a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 043 - dispositivo com formato tubular em t, numero
18, látex siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem
com dados de identificação e procedência., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta
centavos) por un; item 044 - dispositivo com formato tubular em t, numero 20, látex siliconizado;
50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com dados de
identificação e procedência., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por
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un; item 045 - dispositivo com formato tubular em t, numero 22, látex siliconizado; 50cm
comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com dados de identificação e procedência., ao preço de r$ 16,8000 (dezesseis reais e oitenta centavos) por un; item
046 - dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 08, látex siliconizado; 50cm comprimento,
haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta
centavos) por un; item 047 - dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 10, látex siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de r$ 14,5000
(quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 048 - dispositivo com formato tubular em t,
numero 12, confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre
entre 3,0mm a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$
14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 053 - equipo para bomba de infusão
(compativel com bomba marca lifemed), ao preço de r$ 28,9000 (vinte e oito reais e noventa
centavos) por un; item 086 - papel crepado 310g 90x90 verde, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais
e quarenta e oito centavos) por un; item 106 - serra de gigle medio porte, ao preço de r$ 18,9000
(dezoito reais e noventa centavos) por pç; item 109 - sonda gastrica n. 14, descartavel
confeccionada em polivinil, atoxico flexivel , siliconizada, transparente, incolor, com orificos na
extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7 cm de altura e com minimo
126cm de comprimento embalagem individual c/dados de identificacao eprocedencia,data e tipo
de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,5500 (hum real e cinquenta e cinco centavos) por un; item 115 - tala metalica para imobilizacao flexivel, medindo
pecas16 x 180 mm, com espuma interna e bordas arredondadas (media), ao preço de r$ 1,0000
(hum real) por un; item 116 - tala metalica para imobilizacao flexivel medindo 12x180mm com
espuma interna e bordas arredondadas (pequena), ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos)
por un; item 117 - tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 19 x 25 cm com espuma
interna e bordas arredondadas, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un;
item 119 - tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 16 x 25 cm com espuma interna e
bordas arredondadas, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por un; item 124 - tubo
hospitalar de silicone, transparente, não estéril, numero 204, com 15 mts, 6 x 12mm, embalagem
com dados de identificacao e procedencia, com registro na anvisa, ao preço de r$ 184,0000
(cento e oitenta e quatro reais) por un; item 125 - tubo endotraqueal descartavel transparente
oral/nasal,c/ balao n. 8 (2.0) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao
embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$
6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 126 - sonda endotraqueal descaratavel
transparente oral/nasal, com balao numero 24(6.0), em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao, procedencia , validade e registro
no ms, ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 127 - sonda endotraqueal
transparente decartavel oral/nasal com balao, numero 26 (6.5) em pvc esteril, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao
padroes usuaisde fabricacao embalagem com dadosde identificacao, validade, procedencia e
registro no ms, ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por pç; item 128 - sonda
endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 30 (7.5) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de
validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por pç; item 129
- sonda endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/ balao n. 32 (8.0) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de
validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 130
- sonda endotraqueal transparente descartavel c/b no 42 = 10.0 de baixa pressao, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem e com registro m.s., ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta
centavos) por pç; item 134 - tubo endotraqueal transparente aramado, sem balao, numero 2.5,
embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências
do ministério da saúde., ao preço de r$ 35,6000 (trinta e cinco reais e sessenta centavos) por un;
item 136 - tubo endotraqueal transparente descartavel infantil, siliconado, com balao, numero
2.5, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos)
por un;
4) CONTRATADA: INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP - item 003 - agulha
para aspiração e biópsia da medula óssea na região do esterno (mielograma), descartável,
confeccionada em aço inoxidável a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no
tamanho de 16 g x 60 mm. agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer
lock e de um mandril, ambos com ponta biselada. embalagem com os dados de identificação,
procedência, número do lote e número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de r$
160,0000 (cento e sessenta reais) por un;
5) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 100 - protetor respiratório para
agentes biológicos, contituído por uma concha interna de sustentação, composta de não tecido
moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. sobra esta concha é montado o meio
filtrante compostopor microfibras eletrostaticamente. a parte externa do respirador é composto
por um não tecido cor verde tratada com material para não absorção de fluídos líquidos, que
protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. a este conjunto são encorporados 02 bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para
manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. certificado de aprovação - ca. , ao
preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 121 - termômetro digital infravermelho portátil,
tipo pistola, com pilhas inclusas, com mira laser, display lcd iluminado; faixa de leitura em °c ou °f
com escala entre: - 50+300°c; resolução do display: 0,1°c/f, ao preço de r$ 149,0000 (cento e
quarenta e nove reais) por un;
6) CONTRATADA: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 013 - avental
confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras nas costas,
com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs, cor: branca, comprimento: 95
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cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 073 - malha
tubular ortopedica, tamanho 08 cm x 25 metros, constitui de fios de algodao, binados, tipo punho
simplesde malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando
externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$
13,6000 (treze reais e sessenta centavos) por rl; item 074 - malha tubular ortopedica tamanho 10
cm x 25 metros, constituido roloda de fios de algodao binados, tipo punho simples de malha com
elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificacao e
procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 14,6000 (quatorze reais e sessenta
centavos) por rl; item 075 - malha tubular ortopedica, tamanho 20 cm, constitui rlda de fios de
algodao, binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos,
com 25 metros, embalagem constando esternamente os dados de identificacao e procedencia,
ao preço de r$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) por rl; item 076 - malha tubular
ortopedica tamanho 30 cm, constituin roloda de fios de algodao binados, tipo punho simplesde
malha com elasticidade adequada,isenta de defeitos, com 25 metros, embalagem constando
externamente identificacao e procedencia, ao preço de r$ 44,9000 (quarenta e quatro reais e
noventa centavos) por rl; item 089 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 120 x 150,
com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,1500
(quinze centavos) por un; item 090 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio,
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel tamanho 150 x 200, com
dados de identificacao, validade e procedencia e registro no m.s., ao preço de r$ 0,2400 (vinte
e quatro centavos) por un; item 091 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao e papelao
manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel tamanho 150
x 350, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no ms., ao preço de r$
0,2900 (vinte e nove centavos) por un; item 092 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao
e ao manuseio, atoxico, com uma face branca opaca ea outra transparente,descartavel,tamanho 300 x 500, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço
de r$ 1,2400 (hum real e vinte e quatro centavos) por un; item 093 - papel grau cirurgico,
resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra
transparente, descartavel, tamanho 450 x 600, com dados de identificacao e procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 2,1400 (dois reais e quatorze centavos) por un; item
110 - sonda uretral n. 22, esteril confeccionada em poli pcvinil, atoxico, flexivel, siliconizada,
transparente, incolor, c/ comprimento de 38 a 40 cm, embala-gem individual, esteril com dados de
identificacaoe procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 1,0000
(hum real) por un; item 111 - sonda uretral n. 16, esteril confeccionada em polivinil, atoxico,
flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento e 38 a 40 cm, embalagem individual,
esteril com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos) por un; item 112 - sonda uretral n. 18,
esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com
comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril de 38 a 40 cm, embalagem individual
esteril com dados de identificacao e procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por un; item 113 - sonda uretral n.
20, esteril confeccionado em poli pecasvinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor,
com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril com dados de identifi-cacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade,
ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo
em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 059/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/
2021 (Ata de Registro de Preços: 098/2021, 099/2021 E 100/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - item 003
- tecido brim 3/1, liso na cor verde oliva, minimo de 1,60 metros de largura, com logomarca da
instituição em toda sua extensao na cor branca, ao preço de r$ 27,1500 (vinte e sete reais e
quinze centavos) por mt;
2) CONTRATADA: TEXOMED COM. INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI - item 002 - linha
100% poliester, com textura de 28 a 30, para pesponto, costura reta de todos os tipos de tecidos,
cone com 4.570 metro (5000 jardas), cor branca , ao preço de r$ 31,6900 (trinta e um reais e
sessenta e nove centavos) por rl;
3) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - tecido
100% algodao cru, 3/1, com no minimo 1,60 de largura, liso. com o minimo de impurezas (cor
clara), com logomarca da instituicao em toda a sua extensão na cor azul royal, ao preço de r$
16,3500 (dezesseis reais e trinta e cinco centavos) por mt.
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 061/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2021 (Ata de Registro de Preços: 089/2021,
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090/2021 e 091/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - item 065 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo,
frasco 50 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente, embalagem
contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo conector (extensor)
de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de r$ 130,0000 (cento
e trinta reais) por un; item 066 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada,
concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo, frasco 75 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml,
embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade,
procedencia e lote + tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e
com a bomba, ao preço de r$ 152,0000 (cento e cinquenta e dois reais) por un; item 067 contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320
mg / ml de iodo, frasco 100 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente,
embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo
conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de
r$ 152,0000 (cento e cinquenta e dois reais) por un;
2) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 028 - neostigmina (metilsulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por ap;
3) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 058 - omeprazol
sodico 40mg + diluente, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fa.
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NEUROLOGIA para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 065/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2021 (Ata de Registro de Preços: 101/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA para o registro de preços para a locação de
equipamentos hospitalares para neurologia ao valor glovbal de R$ 940.000,00 (novecentos e
quarenta mil reais) sendo item 01 50 un Locação de 01 (um) equipamento NEUROENDOSCOPIO
- aparelho para observação, modelo autoclavável com av-30 d=2,9mm e c=30cm com sistema
otico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Acompanha o equipamento: Cânula de sucção com adaptador (irrigador) ao
valor R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) por unidade item 02 Locação de 01 (um) equipamento
ASPIRADOR ULTRASSÔNICO – aparelho para dissecção e aspiração ultrassônica, desgaste
ósseo, corte e coagulação ultrassônica, desbridamento de feridas e lacagem ortopédica.
Acompanha o equipamento: Equipo extensor para irrigação e aspiração descartável ao valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL (N.P.T.) PARA ADMINISTRAÇÃO EM
PACIENTES ADULTOS, ACONDICIONADA EM BOLSA PLÁSTICA (E.V.A.), EM VOLUME E
COMPOSIÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA para suprimento das necessidades
da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 135/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 132/2020 (Ata de Registro de Preços: 153/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA - item 001 - nutricao parenteral total
(n.p.t.), para administracao em pacientes adultos, acondicionada em bolsa plastica (e.v.a.), em
volume e composicao de acordo com a prescricao medica, contendo: aminoacidos cristalinos
10%, agua destilada, acetato de sodio, sulfato de zinco, glicose hipertonica 50%, lipideos 20%,
tiamina, gluconato de calcio 10%, fosfato de potassio, sulfato de magnesio 50%, oligoelementos
e polivitaminicos a + b., ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por ml.
Varginha, 30 de junho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 145/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 142/
2020 (Ata de Registro de Preços: 154/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - lâmpada
tubular led 18 w, 120 cm, branca, fria, lumens 1800, temperatura de cor:6000k,material:polietireno,
voltagem: bivolt, não utiliza reator. garantia minima de um ano., ao preço de r$ 23,9000 (vinte e
tres reais e noventa centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 147/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 144/2020 (Ata de Registro de Preços: 155/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED ESP LTDA item 001 - azul patente
2,5% 50 mg/2ml, ao preço de r$ 18,5000 (dezoito reais e cinquenta centavos) por ap; item 002 azul de metileno 1% 10 mg / ml ampola de vidro incolor 5 ml, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e
cinquenta centavos) por ap.
Varginha, 30 de junho de 2021.

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES EM
GERAL, COM COMODATO DE 01 (UM) DILUIDOR E TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 149/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2020 (Ata de Registro de Preços:
159/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA item 001
detergente concentrado para limpeza de pisos, superficies em geral, com alto poder
desengordurante e emulsionante. composicao: acido dodecilbenzeno sulfonato de sódio,
monoetalamina, preservante e agua. embalagem c/ dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, galão com 20 (vinte) litros, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por lt.
Varginha, 30 de junho de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PARA LIXO E COLETA DE
RESÍDUOS) , para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 148/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2020 (Ata de Registro
de Preços: 156/2020, 157/2020 e 158/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA item 001 - saco plastico para coleta
de residuos de servico de saude, ma cor laranja , com simbolo de substancia tóxica e substancia "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenhos e contornos pretos conforme especificacoes
contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com espessuras e
transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055 / nbr
13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura permitindo uma variacao
de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, acompanha fecho inviolavel para lacre, pacote
com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90, deve conter selo
inmetro. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a
menor, ao preço de r$ 128,0000 (cento e vinte e oito reais) por pct; item 002 - saco plastico para
coleta de residuos de servico de saude, na cor laranja, com simbolo de substancias tóxica e
substancias "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenho e contornos preto, conforme
especificações contidas na norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com
espessura e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr
13055, nbr13056, astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7, paragrafo 1 e demais
disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm de altura permitindo
uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de
100 unidades e conter selo inmetro. peso aproximado de 17,50g; permitindo uma variacao de
peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por pct; item 003 saco plastico para lixo, na cor preta, capacidade de 30 litros, medindo no minimo 59cm de largura x 62cm de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de
0,08mm, confeccionado dentro das normas da abnt nbr 9194/2002, com resina termoplastica
virgem, solda continua homogenea e uniforme, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir odor desagradavel e demais normas complementares constantes aplicaveis.
acondicionado em pacotes com 100 unidades, com dados de identificação.peso aproximado de
14,50g. permitindo uma variacao de 10% a maior ou a menor, deve conter o selo de qualidade
inmetro., ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por pct;
2) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI item 004 - saco plastico para
lixo, na cor preta, com capacidade para 120 litros, medindo no minimo 90 cm de largura x 120cm
de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de 0,12 mm,
confeccionado dentro das normas da abnt nbr 9191/2002, com resina termoplastica virgem,
solda continua homogenea e uniforme, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir
odor desagradavel e demais normas complementares constantes aplicaveis, acondicionado em
pacotes com 100 unidades, peso aproximado de 61,00g. permitindo uma variacao de 10% a
maior ou a menor, deve conter o selo de qualidade inmetro., ao preço de r$ 93,0000 (noventa e
tres reais) por pct;
3) CONTRATADA: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA item 005 - saco plastico para
coleta de residuos de servico de saude, ma cor branca leitosa, com simbolo de substancia
infectante e substancia "6.2", com rotulo de fundo branco, desenhos e contornos pretos conforme especificacoes contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr
7500, com espessuras e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas
nbr 9195, nbr 13055 / nbr 13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo
1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura
permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, acompanha fecho
inviolavel para lacre, pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na
lei 8078/90, deve conter selo inmetro. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de
peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por pct; item 006 - saco
plastico para coleta de residuos de servico de saude, na cor branco leitoso, com simbolo de
substancias infectantes e substancias "6.2", com rotulo de fundo branco, desenho e contornos
preto, conforme especificações contidas na norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme
nbr 7500, com espessura e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055, nbr13056, astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7,
paragrafo 1 e demais disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm
de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de 100 unidades e conter selo inmetro. peso aproximado de 17,50g; permitindo
uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por
pct.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS , para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 150/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 147/2020 (Ata de Registro de Preços: 160/2020, 161/2020 e 162/2020 ), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - anel de
vedação de borracha para panela de pressão (20 litros) com sistema "self-sealing", ao preço de
r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item 002 - anel de vedacao, composto por silicone,
compatível com a panela de pressao eiril, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item
009 - bobina plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x10cm. com 10000
envelopes, ao preço de r$ 275,0000 (duzentos e setenta e cinco reais) por un; item 010 - bobina
plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x5cm. com 10000 envelopes., ao preço
de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 011 - borracha preta para panela de pressao 7
litros, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 015 - colher descartavel para sopa luxo,
branca, de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resistente,
embalada individualmente. caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis
reais e cinquenta centavos) por cx; item 016 - copo desc. 100ml c/tampa c/ 100un., ao preço de
r$ 7,9300 (sete reais e noventa e tres centavos) por pct; item 017 - copo desc. c/ tampa 250ml
c/ 50un, ao preço de r$ 8,3000 (oito reais e trinta centavos) por un; item 021 - faca descartavel
luco, branca, de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resistente, caixa com 1000 unidades., ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta
centavos) por cx; item 022 - filme pvc transparente para proteger e conservar alimentos - bobina
com 38cm largura com 300 metros comprimento., ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por
rl; item 023 - garfo descartavel luxo de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho
adulto e muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis
reais e cinquenta centavos) por cx; item 024 - garrafa termica com capacidade de 1 litro, com
ampola de vidro interna, fechamento de rosca, material externo liso, com alca reforcada, cor
branca, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por un; item 025 - garrafa termica com
capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de rosca, material externo liso,
com alca reforcada, cor preta, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 026 garrafa termica com capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de rosca,
material externo liso, com alca reforcada, cor verde, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais)
por un; item 029 - jarra plastica resistente, capacidade de 02 (dois) litros, com tampa e alca de
mao lateral acoplada na jarra, bico formato funil, de material reforcado, cor a definir, ao preço de
r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por un; item 030 - jarra termica capacidade 2 litros,
tampa rosqueavel, alca de mao lateral acoplada na jarra, bicp em formato de funil (fixo e de facil
limpeza), material resistente e isentp de bpa, parede com revestimento duplo, parede interna em
plastico atoxico, sem odor e de facil limpeza, parede externa em plastico resistente. dimensoes
aproximadas: altura: 24,5 cm, largura: 19 cm (com bico e alça), profundiade: 12,5 cm, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 032 - marmitex com tampa e 3 divisorias, caixa
com 100 unidades, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por cx; item 033 - marmitex
descartavel p/ sopa nro 8, c/ tampa de papelao, fechamento manual, caixa com 100 unidades,
ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por cx; item 034 - palito rolico de madeira, caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por cx; item 036 - pilha alcalina
grande d, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 037 - pilha alcalina media c, ao preço
de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item 040 - pilha alcalina 12v, 23a, mn21 para alarme ( amperagem:
800 mah, tamanho: 21/23, voltagem: 12 v), cartela com 01 (uma) unidade, ao preço de r$ 9,0000
(nove reais) por un; item 041 - saco de papel n. 2, branco, tipo pipoca, pacote c/ 500 unidades,
ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por pct; item 042 - saco liso 7x25x0,5 para talheres, pacote
com 1000 unidades, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por pct;
2) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 005 - bobina de plastico
picotada transparente 17x28cm, com aproximadamente 01 kg, peso total da bobina (aproximado) 3k., ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 006 - bobina de plastico picotada
transparente 25x35, com aproximadamente 03 kg, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por
kg; item 007 - bobina de plastico picotada transparente 35x45, com aproximadamente 05 kg, ao
preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 008 - bobina de plastico picotada transparente
40x60, com aproximadamente 10 kg, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 014
- colher descartavel para sobremesa luxo, branca, de material plástico/poliestireno, de boa
qualidade, tamanho adulto, muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 37,0000
(trinta e sete reais) por cx; item 018 - copo descartavel p/ agua 200ml (resistente), pacote com
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100 unidades, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por pct; item 019 - copo
descartavel p/ cafe 50ml (resistente), pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 1,5000 (hum real
e cinquenta centavos) por pct; item 028 - guardanapo 30x32, branco, pacote com 50 unidades,
ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por pct;
3) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - item 004 - bateria 9 volts , ao
preço de r$ 7,3000 (sete reais e trinta centavos) por un; item 031 - kit talheres descartáveis luxo,
composto por 01 garfo e 01 faca, fabricada em poliestireno 100% virgem, devidamente
embalados., ao preço de r$ 0,6200 (sessenta e dois centavos) por kit; item 038 - pilha alcalina
palito - aaa, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 039 - pilha
alcalina pequena - aa, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.

litros: possuir tampa articuladas, alcas laterais, dreno para o escoamento de líquidos. dimensoes
externas aproximadas: 70,5 cm x 38 cm x 43,82 cm dimensões internas: 52,07 cm x 22,23 cm x
31,12 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até
10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 591,4600 (quinhentos e noventa e um reais e
quarenta e seis centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 154/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 151/2020 (Ata de Registro de Preços: 164/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - item 001 - diacell i-ii hemacias para
pesquisa de anticorpos irregulares (tai e teste nacl). kit com 02 frascos de 10 ml cada, ao preço
de r$ 250,4700 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) por fr; item 002 - diacel
a1 e b - suspensoes de celulas selecionadas com antígenos a1 e b, respectivamente. usado
para classificação reversa de grupos sanguineos do sistema abo por deteccao das aglutininas
naturais regulares (isoaglutininas anti-a e/ou anti-b). frasco de 10 ml, ao preço de r$ 199,9800
(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) por fr; item 003 - bio peg (solucao de
polietilenoglicol + liss ). frasco de 10 ml, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por fr;
item 004 - controcel: suspensao a 3% de globulos vermelhos humanos do grupo o, sensibilizados
com anticorpos igg ( controle de coombs ). frasco de 10 ml, ao preço de r$ 142,5600 (cento e
quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) por fr; item 005 - soro anti - humano
poliespecífico soro antiglobulina humana (agh) para pesquisa de anticorpos irregulares (pai) ,
teste da antiglobulina direta (tad) e provas de compatibilidade. frasco de 10 ml, ao preço de r$
63,3600 (sessenta e tres reais e trinta e seis centavos) por fr; item 006 - soro teste anti-a frasco com 10ml, ao preço de r$ 38,6100 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) por fr;
item 007 - soro teste anti-b - frasco com 10ml, ao preço de r$ 36,6300 (trinta e seis reais e
sessenta e tres centavos) por fr; item 008 - soro teste anti-d - frasco com 10ml, ao preço de r$
63,3600 (sessenta e tres reais e trinta e seis centavos) por fr; item 009 - controle rh monoclonal
- frasco com 10 ml, ao preço de r$ 36,6300 (trinta e seis reais e sessenta e tres centavos) por
fr, perfazendo o valor global de R$ 75.590,52 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e
cinquenta e dois centavos).
Varginha, 30 de junho de 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, COM COMODATO DOS RESPECTIVOS
DISPENSADORES para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 152/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2020 (Ata de Registro
de Preços: 202/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA para a aquisição de produtos de higiene, com
comodato dos respectivos dispensadores, sendo: item 01 8.000 papel higiênico 300 metros,
fibra de celulose virgem, branco, simples, picotado, 9 ou 10 cm de largura ao valor de R$ 8,87
(oito reais e oitenta e sete centavos); item 02 18.000 papel toalha interfolha, medida aproximada
de 20 a 23 cm x 20,5 a 21 cm, folha luxo, 100% fibra de celulose virgem, pacotes c/1000 toalhas
ao valor de 18,68 (dezoito reais e sessenta e oito centavos); item 03 2.400 sabonete liquido
neutro para lavagem das mãos, sem aroma, incolor, com glicerina, pronto para uso, de uso
hospitalar, refil com 800ml, registro no m.s., embalagem com dados do fabricante, lote e validade
ao valor de R$ 20,34 Vinte reais e trinta e quatro centavos). e item 04 2.400 álcool gel 70%, antiseptico, de uso hospitalar, com proteção e umectantes que hidratam a pele, refil com 800ml, com
registro no ms., embalagem com dados do fabricante, lote e validade ao valor de R$ 22,49 (vinte
e dois reais e quarenta e nove centavos) perfazendo o valor global de R$ 509.992,00 (quinhentos e nove mil novecentos e noventa e dois reais).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 153/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2020 (Ata de Registro de Preços: 163/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA item 001 - ponteiras (at ´ 200 ml), ao preço
de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 002 - ponteira azul universal, descartavel, autoclavavel,
com volume de 100 - 1000 microlitros (ul), ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por un; item 003
- tubo de ensaio de vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro
centavos) por un; item 005 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/
certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 100,3100 (cem reais e trinta e
um centavos) por un; item 006 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros
( 100 ul ). (com certificado de calibracao e com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 104,7100
(cento e quatro reais e setenta e um centavos) por un; item 007 - micropipetas automatica
autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço
de r$ 103,9800 (cento e tres reais e noventa e oito centavos) por un; item 008 - micropipetas
automatica monocanal fixo 200 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço
de r$ 114,4600 (cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos) por un; item 009 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 500 microlitros ( 500 ul ), com certificado de calibração e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 128,5300 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e
tres centavos) por un; item 011 - torniquete (garrote) descartável, adulto, em borracha sintética,
tipo strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$ 31,8800 (trinta e um reais e oitenta e oito
centavos) por cx; item 012 - tesoura cirurgica ponta romba 15 cm descricao tecnica - tesoura
cirurgica - materia-prima: aco inox; tipo: ponta reta; ponta: romba/romba; medida: 15cm; o material
devera estar de acordo com as normas nbr 7153-1 e din-medi- zin 1. a peca devera apresentar
tratamento termico integral e homoge- neo, que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosao,
conter gravacao com clara identificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante
(logotipo ou nome). registro no ms, ao preço de r$ 39,9500 (trinta e nove reais e noventa e cinco
centavos) por un; item 013 - eppendorf com capacidade de 1 a 1,5 ml – pacote com 1000
unidades, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 016 - caixa termica 8,5 litros:
tampa articulada e alça superior para fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm
x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente
na cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos.,
ao preço de r$ 236,0000 (duzentos e trinta e seis reais) por un; item 017 - caixa termica 49,2

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES VOCAIS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 155/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 152/2020 (Ata de Registro de Preços: 165/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: ATOS MEDICAL BR C D PR ME HOSP LTDA item 001 - protese fonatoria e
conjunto de punçao, composto de 01 protetor de faringe feito de termoplastico transparente, 01
agulha de punçao feita de aço inoxidavel cirurgico, 01 fio-guia feito de plástico fluorado precolorido e 01 dilatador de punçao com protese fonatoria pre-posicioanda, sendo o dilatador feito
de plastico com um equipamento fixador feito tambem de plastico de cor azul e a protese
fonatoria feita de silicone de abertura unidirecional no tamanho 22,5 fr x 8 mm., ao preço de r$
2.190,0000 (dois mil e cento e noventa reais) por un; item 002 - protese fonatoria e conjunto de
punçao composto de 01 protetor de faringe feito de termoplastico transparente, 01 agulha de
punçao feita de aço inoxidavel cirurgico, 01 fio-guia feito de plástico fluorado pre-colorido e 01
dilatador de punçao com protese fonatoria pre-posicioanda, sendo o dilatador feito de plastico
com um equipamento fixador feito tambem de plastico de cor azul e a protese fonatoria feita de
silicone de abertura unidirecional no tamanho 22,5 fr x 10 mm., ao preço de r$ 2.190,0000 (dois
mil e cento e noventa reais) por un; item 003 - protese fonatoria - conjunto composto de 01
protese fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul
radiopaco com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de
uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril.
o dispositivo deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram
a protese fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao pre-existente,
tamanho 22,5 fr x 4 mm., ao preço de r$ 2.190,0000 (dois mil e cento e noventa reais) por un; item
004 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone grau
medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco com valvula de silicone de abertura
uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho
correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser composto de duas partes
feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e permitir que a protese
fonatoria seja implantada na punçao pre-existente, tamanho 22,5 fr x 6 mm., ao preço de r$
2.190,0000 (dois mil e cento e noventa reais) por un; item 005 - protese fonatoria - conjunto
composto de 01 protese fonatoria feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr
e anel azul radiopaco com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num
dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria,
nao esteril. o dispositivo deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam
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e seguram a protese fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao preexistente, tamanho 22,5 fr x 8 mm., ao preço de r$ 2.190,0000 (dois mil e cento e noventa reais)
por un; item 006 - protese fonatoria smartinserter, conjunto composto de 01 protese fonatoria
feita de silicone grau medico, com diametro interno de 22,5 fr e anel azul radiopaco com valvula
de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo smartinserter de uso unico,
esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo
smartinserter e composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a
protese fonatoria e permite que a protese fonatoria seja implantada na punçao pre-existente,
tamanho 22,5 fr x 10 mm., ao preço de r$ 2.190,0000 (dois mil e cento e noventa reais) por un;
item 007 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau
medico, com diametro interno de 22,5 fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e
anel azul radiopaco com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num
dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria,
nao esteril. o dispositivo deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam
e seguram a protese fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te
pre-existente, tamanho 22,5 fr x 4 mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$
2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item 008 - protese fonatoria - conjunto composto
de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5 fr,
contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de silicone
de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova
de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser composto de
duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e permitir que a
protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 6 mm. com
registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item
009 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau
medico, com diametro interno de 22,5 fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e
anel azul radiopaco com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num
dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria,
nao esteril. o dispositivo deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam
e seguram a protese fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te
pre-existente, tamanho 22,5 fr x 8 mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$
2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item 010 - protese fonatoria - conjunto composto
de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5 fr,
contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de silicone
de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova
de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser composto de
duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e permitir que a
protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 10 mm. com
registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item
011 - protese fonatoria - conjunto composto de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau
medico, com diametro interno de 22,5 fr, contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e
anel azul radiopaco com valvula de silicone de abertura uniderecional pre-carregada num
dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova de tamanho correspondente a protese fonatoria,
nao esteril. o dispositivo deve ser composto de duas partes feitas de plastico que se encaixam
e seguram a protese fonatoria e permitir que a protese fonatoria seja implantada na punçao te
pre-existente, tamanho 22,5 fr x 12,5 mm. com registro no ministerio da saude, ao preço de r$
2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item 012 - protese fonatoria - conjunto composto
de 01 protese fonatoria feita de silicone de grau medico, com diametro interno de 22,5 fr,
contendo flange esofagica alargada, fina e flexivel e anel azul radiopaco com valvula de silicone
de abertura uniderecional pre-carregada num dispositivo de uso unico, esteril, mais 01 escova
de tamanho correspondente a protese fonatoria, nao esteril. o dispositivo deve ser composto de
duas partes feitas de plastico que se encaixam e seguram a protese fonatoria e permitir que a
protese fonatoria seja implantada na punçao te pre-existente, tamanho 22,5 fr x 15 mm. com
registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE KIT'S TRANSDUTORES SANGUÍNEOS COM COMODATO DE CABOS E
SUPORTES DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA para suprimento das necessidades
da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 156/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 153/2020 (Ata de Registro de Preços: 197/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DMAV SUPORTE MÉDICO LTDA item 001 - equipo para monitoramento da
pressao intra-arterial descartavel , ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (FIOS CIRÚRGICOS E
CURATIVOS) , para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 158/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 155/2020 (Ata de Registro
de Preços: 169/2020, 170/2020,171/2020,172/2020,173/2020 e 174/2020 ), nos termos a se-
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guir:
1) CONTRATADA: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA item 001 - cera p/ osso 2,5g, ao preço de
r$ 4,8000 (quatro reais e oitenta centavos) por un; item 011 - fio cirurgico poliglactina absorvivel
sintetico violeta 2,0, 70cm, c/a 36,4mm, 1/2 circulo cilindrico., ao preço de r$ 9,0000 (nove reais)
por un; item 012 - fio cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico
violeta 3.0, 70cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 30mm (gastro). acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem induvidual que facilite a identificacao imediata e a
manipulacao do protudo. devera constar o regitro no ms., ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e
sessenta centavos) por un; item 013 - fio de aco cirurgico nao absorvivel monofilamentar o,
3x60cm, sem agulha. embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 014 - fio de aco
cirurgico nao absorvivel monofilamentar 1, 60cm, sem agulha. embalagem com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no ms., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e
cinquenta centavos) por un; item 015 - fio de aco cirurgico nao absorvivel monofilamentar 2.0,
60cm, sem agulha. embalagem com dados de identificaçao, procedencia, validade e registro no
ms., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 016 - fio de aco
cirurgico nao absorvivel monofilamentar 5, fio 4x45cm, agulha 48mm, 1/2 triangular corpo
quadrado (fechamento de esterno) embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 017 - fio de algodao azul
torcido 3.0, fio 45cm, sem agulha. embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade
e registro no ms., ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 018 - fio
algodao azul 0, 45cm sem agulha. embalagem com dados de identificacao e procedencia data de
validade e registro m.s., ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 019
- fio algodao preto 2.0, 45cm sem agulha. embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item
020 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 1, fio 70cm, com agulha 3/8 circulo cilindrica, 31mm
(gastro). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a
identificacao imediata e a monipulacao do produto. embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos)
por un; item 021 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 0, 150cm, sem agulha. embalagem com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms., ao preço de r$ 6,0000 (seis
reais) por un; item 022 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 0, 70cm, com agulha 3/8 circulo
cilindrica, 31mm ( gastro ).acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual
que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto embalagem com dados de
identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e
quarenta centavos) por un; item 023 - fio cirurgico absorvivel catgut cromado 0, com 90cm,
agulha 1/2 circulo cilindrica 48mm. (fechamento geral/obstricia/ginecologia). acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a
manipulacao do produto. devera constar o registro no ministerio da saude., ao preço de r$
4,8000 (quatro reais e oitenta centavos) por un; item 024 - fio catgut cromado 1, 150cm, sem
agulha , ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 025 - fio cirurgico absorvivel catgut
cromado 1, com fio 90 cm, agulha 1/2 circulo cilindrica com 48mm. (fechamento geral,obstetricia/
ginecologia). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que
facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ministerio
da saude., ao preço de r$ 4,8000 (quatro reais e oitenta centavos) por un; item 026 - fio cirurgico
absorvivel catgut cromado 2.0, com 70cm, agulha 1/2 circulo cilindrica com 26 ou 31mm.
(gastrointestinal). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que
facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ministerio
da saude., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por un; item 027 - fio
cirurgico absorvivel catgut cromado 3.0, 70cm, com agulha 3/8 circulo cilindrica com 31mm
(gastro). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a
identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar registro no m.s., ao preço de
r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por un; item 028 - fio cirurgico absorvivel catgut
cromado 4.0, 70cm com agulha 1/2 circulo cilindrica com 17mm (urologia). acondicionada em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual. devera constar o registro no ms., ao
preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por un; item 029 - fio catgut simples 2.0,
70cm com agulha 31mm, 1/2 circulo cilindrica (gastro). embalagem com dados de identificacao e
procedencia de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta
centavos) por un; item 030 - fio cirurgico absorvivel catgut simples 3.0, 70cm, com agulha 3/8
circulo cilindrica com 31mm (gastro). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar registro
no m.s., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por un; item 031 - fio cirurgico
absorvivel catgut simples 4.0, 70cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 17mm (urologia).
acondicionada em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao
imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no m.s., ao preço de r$ 4,4000
(quatro reais e quarenta centavos) por un; item 032 - fio cirurgico inabsorvivel monofilementar de
polipropileno 2, cor azul, 3 x 50 cm, com agulha 3/8 circulo, ponta triangular, medindo 7,5 cm
(cuticular). acondicionado em envelope secundario, esteril, em ambalagem individual que facilite
a identificacao imediata e a manipulacao do produto, deve constar o registro do ms., ao preço de
r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 033 - fio cirurgico inabsorvível, monofilamentar de poliamida
2.0 (nylon), com 45 cm, com agulha de 24 mm, curvatura de 3/8 circular triangular, cor preto
(cuticular). acondicionado em envelope secundário, estéril em embalagem individual que facilite
a identificação imediata e a manipulação do produto. deverá constar o registro no ministério da
saúde., ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por un; item 034 - fio cirurgico
polipropileno azul, 7,0, com 2 agulhas, 3/8, ciruculo triangular de 1,0 cm, fio 60 cm, embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto, deve constar o registro
do ms, fabricante e validade., ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 035 - fio de
algodao preto 3.0, 45cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica (gastro), embalagem com dados de
identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e
trinta centavos) por un; item 036 - fio cirurgico inaborvivel monofilamentar de polipropileno cor
azul 0, 75cm, com agulha 1/2 circulo cilindrica com 40mm (fechamento geral, ob/gin.) acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ms. , ao preço de r$ 3,8000 (tres
reais e oitenta centavos) por un; item 037 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de polipro-
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pileno cor azul 4.0, 75cm, com 2 agulhas 1/2 circulo cilindrica com 17mm (cardiovascular).
acondicio-nado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao ime-diata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no m.s., ao preço de r$
11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 038 - fio de sutura agulhado nylon 0 poliamida 6.6 - monofilamentar / monofilamento 1/2 de ciruculo, corpo cilindrico, ponta conica de
4,0 cm, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 039 - fio de sutura
agulhado, seda preta trancada 2.0 ( 3 metric) 70 cm, 3/8, cilindrica 31mm, ao preço de r$ 3,2000
(tres reais e vinte centavos) por un; item 040 - fio cirurgico de gliconato incolor monofilamentar
3.o, 70cm, com agulha 3/8 triangular reverso corpo quadrado com 19mm (plastica). acondicionado
em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e
a manipulacao do produto. devera constar o registro m.s., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze
reais e cinquenta centavos) por un; item 041 - fio cirurgico de gliconato incolor monofilamentar
4.0, 70cm, com agulha 3/8 reverso corpo quadrado com 19mm (plastica). acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a
manipulacao do produto. devera constar registro m.s., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e
cinquenta centavos) por un; item 042 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0,
(nylon), 45cm, com agulha 24mm, curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (cuticular).
acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ministerio da saude., ao
preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por un; item 043 - fio cirurgico inabsorvivel
monofila-mentar de poliamida, 6.0 (nylon), com 45 cm, agulha 19mm, com curvatura de 3/8
circulo triangular, cor preto (cuticular). acondicionado em envelope secundario, esteril, em
embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera
constar o registro no ministerio da saude., ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos)
por env; item 044 - fio nylon 4.0 incolor, cortante, 1.5m, 19mm agulha 3/8, acondicionado em
envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a
manipulação do produto. devera constar o registro no ministério da saude, ao preço de r$ 3,9000
(tres reais e noventa centavos) por un; item 045 - fio cirurgico inabsorvivel monofilamentar de
poliamida 4.0, (nylon), com 45cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo triangular, cor
preto. acondicio-nado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a
identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ministerio da
saude., ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por un; item 046 - fio cirurgico
inabsorvivel monofilamentar de poliamida, 5.0 (nylon), com 45cm, com agulha 19mm, com curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (cuticular). acondicionado em envelope secundario,
esteril, em embalagem individual que facilite a identifica-cao imediata e a manipulacao do produto.
devera constar o registro no ministerio da saude., ao preço de r$ 2,8900 (dois reais e oitenta e
nove centavos) por un; item 047 - fio poliester (5) 75 cm, 30 polegadas, 48 mm, nao absorvivel,
ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 048 - fio poliester
verde 2, 75cm, com agulha 40mm, 1/2 corte reverso (ortopedico). ethibond, ao preço de r$
12,3000 (doze reais e trinta centavos) por un; item 049 - fio cirurgico absorvivel sintetico
multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico, violeta lacado, 0, 150cm, com agulha 1/2 circulo
cilindrica com 40mm (fechamento geral, obst./ginec.) acondicionado em envelope secundario,
esteril, em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto.
devera constar o registro no ms. , ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 050 - fio
cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico, violeta, 1, 70cm,
com agulha 1/2 circulo corte reverso com 36mm (ortopedia). acondicionado em envelope
secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identifica-cao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o registro no ms., ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e
sessenta centavos) por un; item 051 - fio cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido flicolico, violeta trançado 1, 70cm, com agulha cilindrica 1/2 circulo com 4,0cm.
acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. devera constar registro no ms., ao preço de r$
8,6000 (oito reais e sessenta centavos) por un; item 052 - fio cirurgico absorvivel sintetico
multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico violeta 3.0, 70 cm, com agulha 1/2 circulo
cilindrica com 17 mm (urologia). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o
registro no ms., ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos) por un; item 053 - fio
cirurgico absorvivel sintetico multifilamentar de poliglactina ou acido glicolico incolor, 4.0, 45cm,
agulha 3/8 circulo triangular com 19mm (plastica). acondicionado em envelope secundario, esteril,
em embalagem individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera
constar o registro no ms. , ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos) por un; item
054 - fio de polipropileno monofilamentar azul 5.0, 75cm, com agulha master 17mm, 1/2 circulo
cilindrica (cardiovascular), embalagem com dados de identificacao, procedencia, vali-dade e
registro no m.s., ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta centavos) por un; item 055 - fio
cirurgico inabsorvivel monofilamentar de polipropileno cor azul 3.0, 75cm, com agulha 1/2 circulo
cilindrica com 24mm. (plastica). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o
registro no ms. , ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 056 - fio cirurgico inabsorvivel
monofilamentar de polipropileno 2 cor azul, 3x50cm, com agulha 3/8, circulo, ponta triangular
medindo 7,5 cm (cuticular), acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. deve constar o registro
no m.s., ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 057 - fio cirurgico inabsorvivel
monofilamentar de polipropileno cor azul 6.0, 75cm, com 2 agulha 3/8 circulo cilindrica, corpo
quadrado com 13 ou 9,3mm (cardiovascular). acondicionado em en-velope secundario, esteril,
em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulacao do produto. devera
constar o registro no m.s., ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por un; item 058 - fio
cirurgico inabsorvivel monofilamentar de poliproopileno cor azul 2.0, 75cm, com agulha 3/8
circulo cilindrica com 31mm (gastro). acondicionado em envelope secundario, esteril, em embalagem
individual que facilite a identificacao imediata e a manipulacao do produto. devera constar o
registro no m.s., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 059 - fita cardiaca de algodao
branco 80cm nao absorvivel/ esteril. embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no ms, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un;
2) CONTRATADA: CBS MEDICO CIENTIFICA S/A item 006 - curativo antimicrobiano de hidrofibra
composto por camadas de carbometilcelulose sodica, impregnado com 1,2% de prata ionica,
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aprmorado com acido etilemodiamino tetra acetico (edta) - agentes anti-biofilme. macio, esteril,
absorve e retem grandes quantidades de exsudato e bacterias presentes na lesao, criando um
gel coeso, que se adpta intimamente a superficie ou ferida. mantem um ambiente umido que
auxilia na remocao de tecido necrotico (desbridamento autolitico) e destroi a camada de biofilme.
tamanho aproximado de 15 cm x 15 cm., ao preço de r$ 89,2500 (oitenta e nove reais e vinte e
cinco centavos) por un;
3) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 003 - curativo hidrocoloide no tamanho 10x10cm
formula de controle de gel para: cicatrizacao em ambiente umido em todas as fases, age como
barreira as bacterias, flexivel e elastico, reduz odor e dor, extremidades biseladas, aplicacao
simples e sem tocar no curativo, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por un; item 007 curativo primario, esteril, nao aderente, recortavel de material nao tecido, altamente resistente a
tracao, com absorcao por fibras carboximetilcelulose e prata ionica, com capacidade de absorcao
vertical de grande quantidade de exudato, indicado para para feridas ou com risco para infeccao.
embalado individualmente, com abertura que perimta a transferencia asseptica do produto. sua
embalagem deve conter informacoes sobre registro, validade e esterilizacao. tamanhos
aproximados de 10 x 10 cm ou 15 x 15 cm., ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por
un; item 008 - curativo de hidrocoloide em placa, esteril, com bordas biseladas, flexivel, com
camada externa semipermeavel, possuindo grade demarcadora para facilitar a mensuracao da
ferida. camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio,
sistema de aplicacao sem toque e sinal de troca. tamanho aproximado 20 cm x 20 cm., ao preço
de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por un;
4) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 009 - filme de poliuretano,
estéril, tranparente, hipoalergênico, com alta permeabilidade ao vapor. tamanho 8,9 x 11,5cm, ao
preço de r$ 2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por un;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 010 - filme adesivo
transparente, de poliuretano, nao esteril, em rolo, impermeavel a agua e bacteria, flexivel,
complementando, por suporte quadriculado. tamanho do rolo 15cm x 10m, ao preço de r$ 307,5600
(trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) por un;
6) CONTRATADA: UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - item 061 - solucao para limpeza e
descontaminacao de feridas, composto por betaina (surfactante) e poliexanida. produzido em
sistema fechado esteril, livre de endotoxinas e pronta pra uso. registrado no ms como produto
para saude classe iv. composto de agua purificada, hidroxido de sodio, 01%
undecilenamidopropilbetaina, 01% poliminopropilbiguanida (poliexanida). eficaz para prevencao
e tratamento do biofilme. reduz o tempo de cicatrizacao. indicado para limpeza, hidratacao e
descontaminacao de todos os tipos de feridas, podendo permanecer aberto por ate 08 semanas
apos rompimento do lacre. facilita a remocao de curativos ou coberturas tecnologicas aderidos
na lesao. embalagem transparente. apresentacao em frasco de 350 ml., ao preço de r$ 161,8000
(cento e sessenta e um reais e oitenta centavos) por fr.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS COM COMODATO DE INCUBADORA E NOBREAK
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 159/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/2020 (Ata de Registro de Preços:
167/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA item 001 - indicador biologico
para monitorar ciclos de esterelizacao a vapor , frasco plastico contendo ampola de plastico
para leitura rapida, c/ caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensao de esporos
secos de bacillus stearothermophillus, com tempo de reposta da leitura de no máximo 3 (três)
horas, pelo método de fluorescência., ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e sessenta centavos)
por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE FILMES DE IMPRESSÃO A SECO COM COMODATO DE IMPRESSORA DRY
(DUAS GAVETAS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 161/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 158/2020 (Ata de
Registro de Preços: 198/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELI para os itens 001 - 12.000 un de
filme radiologico para impressora dry (revelacao a seco), medida: 08 x 10 polegadas (20 x 25cm)
ao valor de R$ 2,00 (dois reis) por un; 002 – 9.000 un filme radiologico para impressora dry
(revelacao a seco), medida: 11 x 14 polegadas (26 x 36cm ou 28 x 35cm) ao valor de R$ 3,74
(três reais e setnta e quatro centavos centavos) por un, com comodato de impressora dry (duas
gavetas) perfazendo o valor global de R$ 57.660,00 (cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta
reais reais).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAIS
RADIOLÓGICOS) , para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 162/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 159/2020 (Ata de
Registro de Preços: 199/2020, 200/2020 e 201/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A item 001 - filme compativel com
a impressora agfa dry star 5302 tamanho 35x43 (14x17in), caixa com 100 peliculas, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro ms, ao preço de r$ 700,0000
(setecentos reais) por cx; item 007 - fixador para raio-x, galao com 38 litros, embalagem com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 198,4300 (cento
e noventa e oito reais e quarenta e tres centavos) por un
2) CONTRATADA: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
- item 008 - revelador para raio x, galao com 38 litros, embalagem com dados de identificacao,
procedencia validade e registro no m.s., ao preço de r$ 310,0000 (trezentos e dez reais) por un;
3) CONTRATADA: MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI - item 002 - filme radiologico
medida 18cm x 24cm, base verde com 100 peliculas, dados de identificacao, procedencia,
validade, embalagem com registro no m.s., ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por un; item 003
- filme radiologico medida 24cm x 30cm, base verde, caixa com 100 peliculas, embalagem com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 135,0000 (cento
e trinta e cinco reais) por un; item 004 - filme radiologico medida 30cm x 40cm, base verde, caixa
com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 226,5000 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) por un; item
005 - filme radiologico medida 35 cm x 35cm, base verde, caixa com 100 peliculas - embalagem
com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 236,5000
(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 006 - filme radiologico medida
35cm x 43cm, base verde, caixa com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 285,5000 (duzentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ESOFÁGICAS EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 171/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 168/2020 (Ata de Registro de Preços: 210/2020 ), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA item 001 - protese esofago auto
expansiva, flexivel, com marcas radiopacas, tipo malha metalica de nitinol, parcialmente recoberta, componentes com sistema de introdutorio (entrega), comprimento 8cm a 15cm, diâmetro
14mm a 28mm, estéril, uso único., ao preço de r$ 4.000,0000 (quatro mil reais) por un; item 002
- protese esofago auto expansiva, flexivel, com marcas radiopacas tipo malha metalica de nitinol,
totalmente recoberta, componentes com sistema introdutorio (entrega), comprimento 8cm a 15cm,
diâmetro 14mm a 28mm, estéril, uso único., ao preço de r$ 4.000,0000 (quatro mil reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 172/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
169/2020 (Ata de Registro de Preços: 222/2020 e 223/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - item 009 - grampeador curvo
cortante pré carregado com um cartucho, com opção de disparo múltiplo num único pa-ciente.
com cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de titânio com fechamento de 2,0 mm
cortante entre a segunda e terceira linha de grampos, criando uma transecção curva de 40 mm
e um espaço de 30 mm, possuir trava de segurança para evitar o disparo acidental do grampeador com recarga utilizada ou sem recarga, pino de retenção na ponta distal, acionado
manualmente ou automaticamente. o dispositivo deve possuir outra característica que impeça o
disparo a menos que o gatilho de fechamento esteja totalmente acionado. o instrumento pode ser
recarregado cinco vezes, para um máximo de seis disparos por instrumento durante uma única
intervenção. instrumento descartável e esterilização com validade mínima de 03 anos. com
registro na anvisa., ao preço de r$ 980,0000 (novecentos e oitenta reais) por un;
2) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 001 - cateter balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 3 f, ao preço de r$
221,0000 (duzentos e vinte e um reais) por un; item 002 - cateter balao para embolectomia arterial
8cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento
5mm 4 f, ao preço de r$ 221,0000 (duzentos e vinte e um reais) por un; item 003 - cateter balao
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para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro
referencial de insuflamento 5mm 5 f, ao preço de r$ 221,0000 (duzentos e vinte e um reais) por
un; item 004 - cateter balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido
de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 6 f, ao preço de r$ 221,0000 (duzentos
e vinte e um reais) por un; item 005 - cateter balao para embolectomia arterial 8cm (100mm)
maximo insuflamento liquido de balao 0.1 ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 7 f, ao
preço de r$ 221,0000 (duzentos e vinte e um reais) por un; item 006 - cateter duplo j - ponta
aberta composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 5x26, ao
preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 007 - cateter duplo j - ponta aberta
composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 6x26, ao preço de
r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item 008 - cateter duplo j - ponta aberta
composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 6x28, ao preço de
r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item 010 - kit de cateter totalmente implantável
para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, lactente, com reservatório 100% titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 6,0 a 6,5 fr., acompanha kit introdutório
contendo:01 cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de
1,0mm , totalmente implantável; 01 reservatório lactente em titâneo eletropolido, com altura de
aproximada 7,6 mm, base aproximada de 20mm, septo centralizado em silicone de alta densidade,
auto-cicatrizante medindo aproximadamente 10mm; 01 agulha de punção de 18g; 01 introdutor
peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador, ponta j,
diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber curva 90º,
20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador de veia; 01
tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para
registro, ao preço de r$ 630,0000 (seiscentos e trinta reais) por kit item 011 - kit de cateter
totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável,
infantil, com reservatório em titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 7,5 a 8,0 fr. acompanha
kit introdutório contendo: 01 cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno
aproximado de 1,3mm, totalmente implantável; 01 reservatório infantil em titâneo eletropolido, com
altura aproximada de 8,2mm, base aproximada de 25mm, septo centralizado em silicone de alta
densidade, auto-cicatrizante medindo aproximadamente 11mm; 01 agulha de punção de 18g; 01
introdutor peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador,
ponta j, diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber
curva 90º , 20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador
de veia; 01 tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01
cartão para registro, ao preço de r$ 630,0000 (seiscentos e trinta reais) por kit; item 012 - kit de
cateter totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, adulto, com reservatório em titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 8,5 a 9,0 fr.
acopanha kit introdutório contendo: 01 cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de 1,5mm , totalmente implantável; 01 reservatório adulto titâneo
eletropolido, com altura aproximada de 9,2mm, base aproximada de 29mm, septo centralizado
em silicone de alta densidade, auto-cicatrizante medindo aproximadamente 11mm; 01 agulha de
punção de 18g; 01 introdutor peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico
com avançador , ponta j, diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01
cânula de huber curva 90º, 20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth
cath;01 levantador de veia; 01 tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual
para medico 01 cartão para registro, ao preço de r$ 630,0000 (seiscentos e trinta reais) por kit.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 173/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
170/2020(Ata de Registro de Preços: 213/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI para o registro
de preços para a aquisição de material médico hospitalar, em caráter de consignação, para uso
nos procedimentos cirúrgicos da fundação ao valor global de R$ 199.000,80 (cento e noventa e
nove mil e oitenta centavos), sendo item 01 300 kit grampeador para suturas mecanicas linear
cortante de uso unico, com unidade de carga de uso unico para cirurgias abdominais,
ginecologicas, toraxicas, para resseccao transeccao e criacao de anastomose, com grampos
de titanio - tamanho 80 / 3.8mm ao valor unitário de R$ 539,52 (quinhentos e trinta e nove reais e
cinquenta e dois centavos); item 02 280 carga descartavel para grampeador linear cortante tamanho 80 ao valor unitário R$ 132,65 (cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, FOTOSSENSÍVEL E LIVRE DE PVC PARA INFUSÃO DE
LÍQUIDOS INJETÁVEIS EM VIAS PARENTERAIS, COM COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 175/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 172/2020 (Ata de Registro de Preços:
209/2020 ), nos termos a seguir:
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1) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA para o Bloco I ao valor global de R$ 78.000,00
(setenta e oito mil reais), sendo item 01 - 1.000 un Equipo fotossensivel para bomba de infusao
ao valor unitario R$ 16,48 (dezesseis reais e quarenta e oito centavos) ; item 02 4.000 un equipo
para administracao de solucoes parenterais com ponta perfurante iso, sistema fechado, com
tampa protetora, camara de gotejamento flexivel, gotejador ajustado para 1ml=20 gotas, tubo
extensor de pvc com 1.40cm, pincatipo rolete, intermediario luer universal, com tampa protetora.
para bomba de infusão. embalagem individual blister em papel grau cirurgico, uso unico esteril,
com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s ao valor unitário de R$ 15,38
(quinze reais e trinta e oito centavos; e Bloco II ao valor global de R$ 17.910,00 (dezessete mil
novecentos e dez reais) sendo 900 un equipo livre de pvc para administração de soluções
parenterais por bomba de infusão contínua em sistema linear estéril, de uso único, apirogênico,
atóxico, comprimento aproximado de 225 cm, com tubulação livre de pvc, transparente, flexível,
com ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para
descompressão do frasco contendo filtro de ar de 0,2 micra em sua lateral, câmara gotejadora
macrogotas, flexível, transparente, contendo filtro interno de 15 micra, pinça rolete com corta fluxo, clamp antifluxo livre móvel com trava mecânica, filtro de solução antibacteriológico externo
de 0,2 micra, conector tipo luer-lock com capa protetora, firma e de fácil remoção. embalagem
individual, em grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do
fabricante, procedência, esterilização, validade, número de lote e registro no ministério da saúde
ao valor unitário R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos), com comodato de bombas
conforme especificado pelo edital.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 181/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 178/2020 (Ata de Registro de Preços: 019/2021,
020/2021, 021/2021 e 022/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 010 - caixa para arquivo
morto de papelão reforçada, medidas 37 x 14 x 25cm, ao preço de r$ 2,1600 (dois reais e
dezesseis centavos) por un; item 030 - cola branca, escolar, nao toxica, lavavel, peso liquido 90
gramas, propria para papeis e derivados, ao preço de r$ 1,2700 (hum real e vinte e sete
centavos) por tb; item 033 - corretivo em fita tipo "roller", corpo plástico, medida: 4 milímentro de
espessura por 6 metros de comprimento no mínimo ,formato ergonômico. não tóxico, ao preço de
r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por un; item 034 - corretivo liquido a base de agua, com
18ml, cobertura uniforme, secagem rapida, correcao precisa, ideal para uso profissional, lavavel,
nao toxico e inodoro. composicao: resina, agua, aditivos, pigmento, carga e conservante, ao
preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por vd; item 035 - elastico para dinheiro na
cor amarela, número 18, reforçado, pacote com 100 gramas, ao preço de r$ 2,1500 (dois reais
e quinze centavos) por pct; item 042 - etiqueta termica para impressao de codigo de barras,
impressora tlp 2844 a laser, tamanho 30 x 17 mm, 03 carreiras, rolo com 4500 etiquetas, ao preço
de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por rl; item 043 - etiqueta adesiva, em papel
couche, branca, de tamanho 40mm x 26mm (uma fileira), compativel com impressora zebra gc
420, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por rl; item 044 - etiqueta termica adesiva, para
impressao de codigo de barras, medida 30 x 17 mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: azul claro, ao
preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por rl; item 045 - etiqueta termica adesiva, para impressao de
codigo de barras, medida 30 x 17 mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: verde claro, ao preço de r$
15,0000 (quinze reais) por rl; item 046 - etiqueta termica adesiva, para impressao de codigo de
barras, medida 30 x 17 mm, rolo com 4500 etiquetas - cor: laranja, ao preço de r$ 15,0000 (quinze
reais) por rl; item 047 - etiqueta termica para impressao de codigos de barra, tamanho 30 x 17
mm, 03 carreiras, rolo com 4500 unidades na cor vermelha., ao preço de r$ 15,0000 (quinze
reais) por un; item 074 - lapis preto escolar n. 02, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos)
por un; item 075 - livro de ata numerado, com 100 folhas, capa e contra capa preta, ao preço de
r$ 10,5000 (dez reais e cinquenta centavos) por un; item 076 - livro de ata numerado, com 200
folhas, capa e contra capa preta, ao preço de r$ 20,4000 (vinte reais e quarenta centavos) por
un; item 088 - pasta classificadora em cartolina, com lombo regulável, na cor azul celeste,
acompanha grampo plástico estendido. peso aproximado: 0.088 kg, dimensoes aproximadas:345
x 235 mm, gramatura: 480g/m², espessura: 0.52, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta
centavos) por un; item 090 - pasta plastica com elastico, ao preço de r$ 1,6800 (hum real e
sessenta e oito centavos) por un; item 091 - pasta polionda, medida 02 cm, na cor preta, ao preço
de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 107 - regua plastica transparente
30cm, ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por un; item 108 - ribbon de cera para
impressora de codigo de barras marca tlp 2844, medida 110 x 75 mm, ao preço de r$ 13,0000
(treze reais) por rl;
2) CONTRATADA: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - item 017 - cartucho hp de alto volume ch564hb numero 122 xl, tricolor para impressora hp
deskjet 1000 , ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por un; item 018 - cartucho hp de
alto volume ch563hb numero 122 xl, preto para impressora hp deskjet 1000 , ao preço de r$
100,0000 (cem reais) por un; item 019 - cartucho hp n.21 preto (original ou compatível novo) p/
deskjet, ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 020 - cartucho hp n.22 colorido
(original ou compatível novo) para impressora deskjet, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por
un; item 021 - cartucho hp n.27 preto (original ou compatível novo) para impressora deskjet, ao
preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 022 - cartucho hp p4015n - cc364a - preto
(remanufaturado), ao preço de r$ 143,5000 (cento e quarenta e tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 069 - kit fotocondutor (cilindro) original para impressora lexmark e260dn, ao preço de
r$ 320,0000 (trezentos e vinte reais) por un; item 070 - kit fotocondutor (cilindro) original para
impressora lexmark e350d, ao preço de r$ 380,0000 (trezentos e oitenta reais) por un;
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3) CONTRATADA: MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA ME - item 016 - capa para
cracha em pvc cristal formato de 100mmx70mm, com abertura lateral sem presilha, ao preço de
r$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por un; item 039 - etiqueta adesiva 26x15, 05 carreiras, ao
preço de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por cx; item 040 - etiqueta adesiva 89x23, 2
carreiras, ao preço de r$ 150,6600 (cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) por cx;
item 041 - etiqueta inkjet/laser medida: 25,4mm x 99mm (caixa com 100 folhas); cor branca;
formato da folha: a4; etiqueta retangular; adesivo permanente; 22 etiquetas por folha; 2200 por
caixa/envelope, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por cx; item 063 - grampeador
pequeno com capacidade para até 25 folhas, reforçado, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por
un; item 064 - grampo 106/6, 6 mm, com 5.000 unidades, usado em grampeador profissional, para
grampear madeira e outros materiais resistentes, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por cx; item
066 - grampo para grampeador 23/13 para 100 folhas, fabricado com arame de aco revestido,
com 5000 unidades, ao preço de r$ 13,4100 (treze reais e quarenta e um centavos) por cx; item
067 - grampo trilho plastico, estendido branco para 600 folhas- pacote com 50 unidades , ao
preço de r$ 17,3600 (dezessete reais e trinta e seis centavos) por un; item 071 - lacre tipo
abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em nylon, comprimento
aproximadamente de 16cm, largura máxima de 3mm, numeração sequencial de aproximadamente
04 dígitos, , ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por un; item 081 - papel sulfite,tamanho
a3, pacote com 500 folhas, cor branca, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 082
- papel sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 500 folhas, cor branca, ao preço de r$ 18,5000
(dezoito reais e cinquenta centavos) por pct; item 106 - prancheta em acrilico, fume, tamanho
oficio, com prendedor de metal, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por pç; item 120 - toner
para impressora hp laser jet p1505 - cb436a- 36a (original ou compatível novo), ao preço de r$
49,9000 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por un;
4) CONTRATADA: MC PAPELARIA LTDA - item 001 - almofada para carimbo nº 3 com tinta azul,
6,7cm x 11cm, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 002 - apontador escolar, 1 furo,
retangular, simples, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por un; item 003 - bobina de papel p/
maquina de calcular 57x60, 01 via, ao preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por un;
item 004 - bobina para termo de impressao, medida: 57mm x 360m, tubete de pvc, compativel com
relogio de ponto marca dimep rep modelo print pont ii, ao preço de r$ 24,4000 (vinte e quatro reais
e quarenta centavos) por rl; item 006 - borracha para apagar lapis, branca, medidas: 3,2 x 2,2cm,
ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por un; item 007 - caderno de prolocolo com 100
folhas, ao preço de r$ 8,5800 (oito reais e cinquenta e oito centavos) por un; item 011 - caneta
esferografica escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta, corpo sestavado,
de boa procedencia, cor azul., ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta e nove centavos) por un; item
012 - caneta para retroprojetor, cor azul, tinta permanente 2.0 ponta fina., ao preço de r$ 4,0800
(quatro reais e oito centavos) por un; item 013 - caneta para retroprojetor, cor preta, tinta
permanente 2.0 ponta fina., ao preço de r$ 4,0800 (quatro reais e oito centavos) por un; item 014
- caneta esferografica escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta, corpo
sestavado, de boa procedencia, cor preta., ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta e nove centavos)
por un; item 015 - caneta esferografica escrita de traço fino, de 0,8mm, tampa e tampinha na cor
da tinta, corpo sestavado, de boa procedencia, cor vermelha., ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta
e nove centavos) por un; item 024 - cd-room nao regravavel, ao preço de r$ 0,9600 (noventa e
seis centavos) por un; item 025 - cd-rw regravavel, ao preço de r$ 4,8000 (quatro reais e oitenta
centavos) por un; item 026 - clips n. 2/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 6,6000 (seis reais e
sessenta centavos) por cx; item 027 - clips n. 3/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 6,6000 (seis
reais e sessenta centavos) por cx; item 028 - clips n. 4/0 com 500 gramas, ao preço de r$ 6,6000
(seis reais e sessenta centavos) por cx; item 029 - clips n. 6/0 com 500 gramas, ao preço de r$
6,6000 (seis reais e sessenta centavos) por cx; item 031 - cola em bastao 40g, nao toxica ,
tampa hermetica, ao preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco centavos) por un; item 036 estilete estreito lâmina de 9mm de metal e corpo plástico., ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco
centavos) por un; item 038 - etiqueta adesiva 107x36, 01 carreira, ao preço de r$ 85,0000
(oitenta e cinco reais) por cx; item 049 - extrator de grampo resistente, em metal galvanizado, ao
preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 052 - fita adesiva transparente 12x10,
ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por rl; item 053 - fita adesiva transparente 48x45
para embalagem, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por rl; item 057 - fita rolete
p/ maquina de calcular 6442, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por un; item 058 - folha em
eva (espuma vinilica acetinada), lavavel, atoxica e textura homogenea. acondicionadas em
pacotes de 10 (dez) unidades. largura 400 mm, comprimento 600 mm, espessura minima 2 mm,
lavavel, atoxica, de textura homogenea na cor azul claro., ao preço de r$ 14,2000 (quatorze
reais e vinte centavos) por pct; item 060 - formulario 80 colunas, 1 via, branco, ao preço de r$
134,0000 (cento e trinta e quatro reais) por cx; item 062 - grampeador grande, com capacidade
para 100 folhas, reforçado, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por un; item 065 grampo para grampeador 26/6, cobreados, com 5000 unidades, ao preço de r$ 5,0000 (cinco
reais) por cx; item 068 - presilha jacare para cracha, com presilha removível, 100mmx70mm
composição da presilha em pvc cristal e do jacaré em metal, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta
centavos) por un; item 077 - mídia de dvd virgem de 8gb x 8x, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e
dez centavos) por un; item 079 - mouse optico com scroll, com as seguintes características
mínimas: 100 dpi, porta usb, scroll, compatibilidade ( linux, windows xp, windows vista ou
windows 7), dimensões ( altura: 38mm, largura:62mm, profundidade: 12mm), peso: 90g, ao
preço de r$ 13,9000 (treze reais e noventa centavos) por un; item 080 - papel kraft medida
66x96, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por un; item 083 - papel sulfite a4, tamanho
210x297, pacote com 100 folhas, cor verde, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa
centavos) por pct; item 084 - papel sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 100 folhas, cor
amarelo, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por pct; item 086 - pasta az
grande para papel oficio, com 8cm de altura, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta
centavos) por un; item 087 - pasta catalogo com 100 plasticos, medida 243mm x 333mm, capa e
contra capa preta, ao preço de r$ 17,5500 (dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) por
un; item 089 - pasta de papelao com ferragem, na cor preta, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e
vinte e cinco centavos) por un; item 092 - pasta polionda, medida 05 cm, na cor preta, ao preço
de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e cinco centavos) por un; item 093 - pasta porta alvara,
vertical, com ilhos para pendurar, formato 240mm x 315 mm x 20mm., ao preço de r$ 4,3500
(quatro reais e trinta e cinco centavos) por un; item 094 - pasta suspensa kraft, com grampo tipo
trilho em aco inoxidavel, com visor de plastico transparente e etiqueta branca., ao preço de r$
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1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos) por un; item 095 - perfurador de papel, com dois
furos, estrutura de metal, capacidade para 100 folhas, perfuradores afiados e duradouros, com
margeador, escala para ajuste de formato de papel, com trava de seguranca, dimensoes: 26x12x13
cm, peso: 3kg, ao preço de r$ 141,0000 (cento e quarenta e um reais) por un; item 096 perfurador de papel, com dois furos, estrutura de metal, capacidade para ate 12 folhas,
perfuradores afiados e duradouros, com margeador, escala para ajuste de formato de papel, ao
preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por un; item 100 - pincel marca texto amarelo,
com ponta chinfrada e tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 1,5800 (hum real e cinquenta
e oito centavos) por un; item 101 - pincel marca texto laranja, com ponta chinfrada e tinta
fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 1,5800 (hum real e cinquenta e oito centavos) por un; item
102 - pincel marca texto verde, com ponta chinfrada e tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$
1,5800 (hum real e cinquenta e oito centavos) por un; item 109 - saco plastico transparente para
pasta catalogo, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 110 - suporte de mesa para
fitas adesivas no tamanho de 2,0 a 2,5 cm de largura - medidas aproximadas do suporte: 10 cm
de altura x 19 cm de comprimento x 7 cm de largura., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais)
por un; item 112 - teclado para computador com as seguintes especificações mínimas: teclas
especiais tipo chiclete, teclas extra macias ao toque, conexão usb, plug e play, padrão abnt2,
compatibilidade (linux, windows 98, 2000, xp, vista, seven), dimensões( 44 x 15,1 x 1,8cm), ao
preço de r$ 32,9000 (trinta e dois reais e noventa centavos) por un; item 113 - tesoura, 21 cm,
laminas de aco inoxidavel e cabo abs., ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos)
por un; item 118 - tinta para almofada de carimbo, cor azul, vidro com 40ml, composicao: agua,
resina, corantes, glicois e aditivos, sem oleo. , ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por vd; item 123 - umidificador de dedos, com 12 gramas, creme ligeiramente perfumado,
nao toxico, economico, sem glicerina em sua composicao, proprio para o manuseio de papeis e
papel moeda, rendimento de ate 85 mil folhas. composicao: agua desmineralizada, etileno glicol,
propileno glicol, estearato de sodio, essencia, benzoato de sodio., ao preço de r$ 1,9900 (hum
real e noventa e nove centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 182/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 179/2020 (Ata de Registro de Preços: 240/2020 e 241/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA:SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - alcool etilico
antisseptico 70% - almotolia 100ml, ao preço de r$ 1,2800 (hum real e vinte e oito centavos) por
al; item 008 - solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% para anti-sepsia com dados
de identificacao e procedencia, com registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço
de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por al; item 014 - solucao aquosa de pvpi a
1% sem degermante uso topico almotolia pronta para uso - 100ml. registro no m.s., ao preço de
r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por al; item 015 - pvpi degermante com registro no
m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por
al; item 016 - solucao aquosa de clorexidine 0,2% - 100ml almotolia plastica descartavel lacrada,
ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por al; item 021 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço de r$ 3,1500
(tres reais e quinze centavos) por al;
2) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 002 - alcool etilico antisseptico 70% almotolia 250ml, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por al; item 004 - alcool etilico
hidratado 70%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 8,4300 (oito reais e quarenta e tres centavos) por lt; item 012 - hipoclorito
de sodio liquido 1%, pronto para uso, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou
despigmentacao da pele e nem exala vapores toxicos, utilizado na desinfeccao de artigos,
acessorios, pisos - embalagem de 1 lt, com dados do fabricante, validade e com registro no m.s.,
ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e vinte e cinco centavos) por lt; item 013 - hipoclorito de sodio
liquido 2,5%, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da pele e
nem exala vapores toxicos, utilizado no processamento de materiais biologicos - embalagem com
dados do fabricante, validade com registro no m.s., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e
cinquenta centavos) por lt.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS , para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 183/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
180/2020 (Ata de Registro de Preços: 001/2021, 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021,
006/2021, 007/2021, 008/2021, 009/2021 e 010/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DAYSI FAGUNDES FIGUEIREDO - item 013 - bl etiqueta para cme, papel
branco, tamanho 11x3 cm cada etiqueta, 5 etiquetas por folha, picotado em cada divisoria,
impressao azul, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por

JULHO DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

59

bl; item 026 - bl licenca p/ tratamento de saude, papel branco, tamanho 19x26.5 cm, impressao
azul, 100 folhas em cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,9500
(tres reais e noventa e cinco centavos) por bl;
2) CONTRATADA: GRAFICA IGUAÇU LTDA - item 071 - ficha separadora de documentos em
papel cartolina na cor rosa, tamanho 34cm x 22 cm, impressao na cor preta na parte frontal ,
com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra "ambulatorio" no sentido vertical
em preto. , ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; grafica
3) CONTRATADA: DIGITAL EXPRESS EIRELI - EPP - item 043 - capa de kraft grosso - medida 6,5
cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das
bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo,
espaco entre os vincos 1,5 cm., ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por un;
4) CONTRATADA: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME - item 005 - bl comunicacao interna, 2 vias
(1º via branca e 2º via jornal) tamanho 15.5x21.5 cm, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado, no. sequencial., ao preço de r$ 3,1300 (tres reais e treze centavos) por bl; item 006
- bl comunicado de faltas, 02 vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho 10x23 cm,
impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado, n. sequencial., ao preço de r$ 1,7500 (hum real
e setenta e cinco centavos) por bl; item 017 - bl ficha de sala - reposicao de material consignado,
02 vias (1ª papel branco, 2ª papel jornal), tamanho 20,5x19, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por bl; item 020 - bl
identificacao do corpo apos obito, 4 vias (1ª branca, 2ª amarela, 3ª azul, 4ª verde), impressao
azul, tamanho 15,5x7,5 cm, carbonado, com 50 jogos cada bloco., ao preço de r$ 5,4400 (cinco
reais e quarenta e quatro centavos) por bl; item 021 - bl identificacao soroterapia, papel jornal,
tamanho 10.5x10.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via. , ao preço de r$ 0,9000
(noventa centavos) por bl; item 028 - bl prescricao medica, 02 vias (1º via branca, 2º via papel
jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado (somente ate a metade da
2º via), n. sequencial. (obs.: 2º via teor diferenciado)., ao preço de r$ 5,9900 (cinco reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 029 - bl proxima consulta para paciente, papel jornal,
tamanho 12x12.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,0800 (hum
real e oito centavos) por bl; item 030 - bl receituario medico, papel branco, tamanho 16x23 cm,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove
centavos) por bl; item 033 - bl requisicao materiais e medicamentos, 2 vias (1º via branca, 2º via
jornal), tamanho 21x15 cm, impressao azul, bloco com 50 jogos cada, carbonado., ao preço de
r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por bl; item 034 - bl servico de ambulancia, papel
branco, impressao azul, tamanho 9x9 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$
1,1000 (hum real e dez centavos) por bl; item 037 - bl troca de plantao, 02 vias (1º branca, 2º
amarela) impressao azul, carbonado, tamanho 10.5x20 cm, com 50 jogos., ao preço de r$ 3,3900
(tres reais e trinta e nove centavos) por bl; item 042 - capa de kraft grosso - medida 13 cm de
largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas
laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco
entre os vincos 8 cm., ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un; item 044 - capa de kraft
grosso - medida 8 cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento
a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao
para arquivo, espaco entre os vincos 3 cm., ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos)
por un; item 045 - capa de kraft grosso - medida 10,5 cm de largura x 34,5 cm de comprimento com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area
dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 6 cm., ao preço de r$
0,7000 (setenta centavos) por un; item 046 - cartao controle de consulta, papel azul claro (tipo
cartao), tamanho 11x16 cm, impressao azul, frente verso (teor diferente)., ao preço de r$ 0,0600
(seis centavos) por bl; item 047 - cartao transfusional receptor, medidas: altura: 13,5 cm x
largura: 12,5 cm em papel cartolina branco, gramatura: 150, impressao preta frente e verso com
teores diferentes, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 048 - divisoria para
papeleta de internacao, papel na gramatura de sulfite, cor laranja, tamanho 33x22 cm, perfurado,
impressao preta., ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por bl; item 051 - envelope branco
25 x 35, timbrado, ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis centavos) por env; item 052 - envelope
branco 31 x 41, timbrado, ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por env; item 055 envelope pardo 19x25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por env; item 056 envelope pardo 19x25 timbrado, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por env; item 057 envelope pardo 25x35 s/ timbre, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por env; item
058 - envelope pardo 27x37 timbrado (rh), ao preço de r$ 0,2600 (vinte e seis centavos) por un;
item 059 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: verde, ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos) por
un; item 060 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: amarelo, ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos)
por un; item 061 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: azul, ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos)
por un; item 062 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: laranja, ao preço de r$ 0,0200 (dois
centavos) por un; item 063 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: vermelho, ao preço de r$ 0,0200
(dois centavos) por un; item 069 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor
amarelo, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra
"exames" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por un; item
070 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor azul, tamanho 34cm x 22 cm,
com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra "internacao" no sentido vertical
em preto. , ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por un; item 072 - ficha separadora de
documentos em papel cartolina na cor verde, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5
cm x 8 cm, com impressao da palavra "apac" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,2300
(vinte e tres centavos) por un; item 076 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre da
fundacao e identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª
telefone) na cor: azul, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito
centavos) por un; item 077 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre da fundacao e
identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª telefone) na
cor: rosa, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito centavos) por un;
item 078 - pasta para processos, papel branco (tipo cartao), impressao azul (somente capa), c/
furo para grampo trilho (espaço entre os furos 7,5), tamanho 46x32.3 cm., ao preço de r$ 0,2800
(vinte e oito centavos) por un;
5) CONTRATADA: FABIANO COSTA AZEVEDO - item 050 - envelope branco 19x25 timbrado, ao
preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por env; item 054 - envelope comercial branco, timbrado,
impressao azul, tamanho 23 x 11,4 cm., ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por env;
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6) CONTRATADA: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - item 004
- bl boletim de anestesia, papel amarelo, tamanho a4, impressao preta, 01 via frente e verso
(teor diferente), 100 folhas em cada bloco., ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos)
por bl; item 032 - bl registros e controles - cti, papel branco, tamanho a3 (420 x 297 mm),
impressao azul, 01 via frente e verso (diferente teor), 100 folhas cada bloco., ao preço de r$
7,9900 (sete reais e noventa e nove centavos) por bl; item 040 - bloco de solicitação de justificativa para antibióticos de uso restrito, 02 vias de mesmo teor, papel comum,tamanho 21x12.5
cm, impressão azul, 100 jogos cada bloco, carbonado., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por bl;
7) CONTRATADA: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI - item 001 - bl admissao / evolucao
de enfermagem, papel jornal, tamanho a4, impressao azul escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 003 - bl atestado
medico, papel branco, impressao azul, tamanho 15.5x20.5 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao
preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco centavos) por bl; item 009 - bl dados de identificacao/
admissao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro,
100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso (impressao paisagem) - teor
diferente., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 010 - bl dados de identificacao/
evolucao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro,
100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso (impressao paisagem) - teor
diferente., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 011 - bl declaracao de comparecimento,
papel branco, tamanho 15x21.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de
r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por bl; item 014 - bl evolucao de fisioterapia - cti, papel
branco, tamanho a4, impressao azul, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 3,6000 (tres
reais e sessenta centavos) por bl; item 019 - bl guia solicitacao de servicos - sadt, papel branco,
tamanho 21x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor
diferente)., ao preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco centavos) por bl; item 023 - bl
identificacao/evolucao de enfermagem/pronto atendimento, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$
4,0000 (quatro reais) por bl; item 024 - bl laudo medico p/ solicitacao, papel branco, tamanho a4,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 3,5900 (tres reais e cinquenta e
nove centavos) por bl; item 035 - bl sinais - formulario de entrada de dados - scih, papel branco,
tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 039 - bloco de controle de esterelização com 100
paginas, impresso frente e verso com mesmo teor, impressao na cor azul., ao preço de r$ 4,0000
(quatro reais) por bl; item 049 - envelope branco 19 x 25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,1500 (quinze
centavos) por env; item 064 - ficha de posicionamento p/ radioterapia p/ prontuario, papel
branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, ao preço de r$ 3,5900 (tres
reais e cinquenta e nove centavos) por bl; item 067 - ficha de servico de radioterapia ident.
paciente p/ prontuario, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via
frente e verso (teor diferente), ao preço de r$ 3,5900 (tres reais e cinquenta e nove centavos)
por bl; item 068 - ficha financeira individual, papel azul (tipo cartao), impressao azul, tamanho a4,
frente e verso (teor diferente), , ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 079 - pasta
prontuario do paciente com: capa em papel kraft grosso, gramatura no mímino 350g, medindo: 34
cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos
central dentro desse vinco do lado direito para anexar documentos), com impressão; contra
capa em papel kraft grosso - medindo: 34 cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado
direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos central dentro desse vinco do lado direito para
fechar a pasta), ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 080 - pulseira
classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor:
azul, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 081 - pulseira classificacao de risco medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: vermelho, ao preço de
r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 082 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com
parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: laranja, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por un; item 083 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: verde, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item
084 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das
extremidades, cor: amarela, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un;
8) CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA - item 002 - bl admissao / evolucao de
enfermagem/pronto atendimento, papel jornal, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por bl; item 008 - bl controle patrimonial, 03 vias (1º via branca, 2º via verde, 3º via
amarela) impressao azul, tamanho21.5x23.5 cm, carbonado, 50 jogos cada bloco, numeração
sequencial., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 018 - bl
ficha de seguimento, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente., ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco centavos) por bl; item 022 - bl
identificacao/evolucao de enfermagem, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,7900 (tres reais e setenta
e nove centavos) por bl; item 025 - bl laudo para solicitacao de autorizacao de internacao
hospitalar, 02 vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada
bloco, carbonado., ao preço de r$ 4,1000 (quatro reais e dez centavos) por bl; item 053 envelope branco 37 x 47, timbrado, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por env; item 065
- ficha de registro de funcionarios, papel branco (tipo cartao), tamanho 31.6x22.6 cm, impressao
preta, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por un;
9) CONTRATADA: WILSON DE PAULA LICO IPUA - item 007 - bl controle de epi e uniformes.
especificações: tamanho 21 x 29 cm, não carbonado, impressão frente e verso, com teor
difernte, folha branca com escrita em azul, blocos com 50 folhas., ao preço de r$ 2,9900 (dois
reais e noventa e nove centavos) por bl; item 012 - bl encaminhamento p/ proxima consulta oncologia, papel jornal, tamanho 16 x 11 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao
preço de r$ 1,2800 (hum real e vinte e oito centavos) por bl; item 016 - bl ficha de procedimentos
- ortopedia, papel branco, tamanho 17.5x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via.,
ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por bl; item 027 - bl movimentacao interna
de clientes, papel branco, tamanho 8,5x10,3cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco., ao
preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por bl; item 031 - bl recibo administrativo, 3 vias (1º
via branca, 2º via amarela, 3º via verde), bloco com 50 jogos, carbonado, no. sequencial,
impressao azul, tamanho 17x10.5 cm., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por bl; item 036 - bl solicitacao de raio x (interno), papel branco, tamanho 20.5x14.5 cm,
100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,6900 (hum real e sessenta e nove centavos) por
bl; item 038 - bl vale refeicao p/ acompanhante / funcionario / prestadores de servicos, papel
jornal, tamanho 6.5x10 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 0,8900
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(oitenta e nove centavos) por bl;
10) CONTRADADA: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - item 015 - bl ficha de controle de
gastos centro cirurgico, papel branco, autocopiativo, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 02 vias de igual teor., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por bl; item 041 - evolucao
de enfermagem - bloco sistematizacao da assistencia de enfermagem centro cirugico, bloco
contendo 50 folhas, nas medidas 297 x 420mm, folha a3, impressão frente e verso, na cor azul.,
ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por bl; item 066 - ficha de registro
de tumor, papel branco (tipo cartao), tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un;
item 073 - livro de registro de transfusao, folhas numeradas de 01 a 100, medida: 31 cm de altura
x 56 cm de largura (aberto), 30 linhas por página, impressão cor preta, livro encadernado com
capa preta, com escrita " registro de transfusoes" na cor prata na capa, paginas contendo
colunas com tamanhos e dizeres variados, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item
074 - livro de registro para centro cirurgico, com 100 folhas numeradas, capa dura na cor preta,
colado, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 075 - livro termo de posse com 100
folhas, numeradas frente e verso (200 posses), colado, gramatura a4, escrita azul, medida
21cm largura x 26cm altura. capa dura, cor preta, dizeres da capa: termo de posse, fhomuv(abaixo), cor dourada., ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 184/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
181/2020 (Ata de Registro de Preços: 242/2020, 243/2020 e 244/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 012 - tela cirúrgica monofilamento de
polipropileno não absorvível diâmetro de 6 x 6 ¿ polegadas ou 15x15cm. tamanho média, ao
preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 013 - tela cirúrgica monofilamento de
polipropileno não absorvível diâmetro de 10 x 14 ¿ polegadas ou 26x36cm. tamanho grande, ao
preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un; item 014 - tela cirurgica monofilamento de polipropileno nao absorvivel diametro de 3 x 6 polegadas ou 7,6x15cm. tamanho
pequena, ao preço de r$ 102,0000 (cento e dois reais) por un;
2) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 011 - kit
grampeador para suturas mecânicas circular intraluminal - tamanhos 25, 28, 31 e 33, ao preço de
r$ 915,0000 (novecentos e quinze reais) por un;
3) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 001 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco
cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e
conector 2 ou 3 vias, esteril em oxidode etileno. contendo na caixa: identificacao do produto, lote
e validade visiveis, material de uso unico - n. 4.8, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e
noventa e oito centavos) por un; item 002 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com
agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta
- fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa: identificacao do
produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 3.2, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove
reais e noventa e oito centavos) por un; item 003 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao
atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com
pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa:
identificacaodo produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 6.4, ao preço de r$
19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un; item 004 - equipo para artroscopia
em 2 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno, material de uso unico,
descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de
video em material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e lote visiveis na
embalagem., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pç; item 005 - equipo para artroscopia em
4 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno, material de uso unico, descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de video em
material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e lote visiveis na embalagem., ao
preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por pç; item 006 - sistema de
drenagem mediastinal 2000 ml em pvc cristal otoxico, com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 28, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 007 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal
atoxico com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo
e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e
validade na caixa, n. 32, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 008 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 34, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 009 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal
atóxico com tampa com 3 orifícios, extensão intermediária em pvc atóxico com pinça corta-fluxo
e conector. processo de esterilização em óxido de etileno, material de uso único, com lote e
validade na caixa, nº 36, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 010 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 38, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 189/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 186/2020 (Ata de Registro de Preços: 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/
2021 e 018/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA item 004 cera liquida antiderrapante incolor, inodora, s/ carnauba, a base de agua, nao inflamavel, p/
pisos paviflex, a base de polimeros acrilicos, auto brilhante, metalizada, c/ registro no ms., ao
preço de r$ 23,5000 (vinte e tres reais e cinquenta centavos) por lt; item 010 - detergente liquido
neutro, nao ionico, concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso
laboratorial, embalagem de 05 (cinco) litro., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por
gl; item 013 - esponja de fibras abrasivas p/ limpeza pesada , na cor verde, 26x10 cm, ao preço
de r$ 2,0800 (dois reais e oito centavos) por un; item 015 - fibraco para limpeza ultra pesada
12x9 cm., ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 017 - pa para lixo
coletora, com tampa , produzida em plástico polipropileno de alta resistencia e cabo de aluminio
com altura ergonomica. especificações ( podendo variar em mais ou menos 10%): comprimento
30 cm, largura 30cm, altura da pá 15 cm, altura do cabo 70 cm, peso 900 gramas , ao preço de
r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 023 - refil para mop po composto por fios 100%
acrilicos, lavaveis; parte superior confeccionada com tecido sintetico lavavel, sistema de
fechamento por laços, resistente ao encolhimento. medidas: 60cm (comprimento), 0,290kg (peso),
cor azul. compativel com o mop po profi da marca bralimpia., ao preço de r$ 43,0000 (quarenta
e tres reais) por un; item 026 - rodo industrial para piso 70 cm (podendo variar em mais ou menos
10%), de plsstico polipropileno, reforcado, com borracha dupla, com cabo rosqueavel de aluminio
com 1,40 m de altura., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 030 sanitizante em po clorado para lavagem de verduras e frutas - pote com 01 kilo ou caixa com
saches de uso individual com o peso total da caixa equivalente a quantidade solicitada, embalagem com dados de identificacao, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 32,0000 (trinta e
dois reais) por pt;
2) CONTRATADA: KLIN SHOP LTDA - item 006 - detergente alcalino clorado em gel para
desengorduramento (desengraxe) de superfícies e equipamentos em aco inox. com registro m/
a e notificado na anvisa., ao preço de r$ 19,6000 (dezenove reais e sessenta centavos) por lt;
item 008 - detergente de pre lavagem - detergente pronto uso para pré-lavagem que previne a
aderência de matéria orgânica na superfície interna e externa dos materiais médicos hospitalares.
possui formulação com ph neutro e de baixa espuma. embalagem com borrifador (spray), ao
preço de r$ 77,0000 (setenta e sete reais) por fr; item 009 - detergente liquido neutro, nao ionico,
concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial, embalagem de
01 (um) litro., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por lt; item 012 - esponja de fibras
abrasivas para limpeza de uso geral, na cor verde, 26 x 10cm, ao preço de r$ 1,5600 (hum real
e cinquenta e seis centavos) por un; item 024 - removedor de oxidacao para instrumental
cirurgico. remove ferrugem, crostas, manchas e oxidacao de instrumental cirurgico em aco inox,
solucao acida revitalizadora, destrava articulacoes, renova o brilho e aumenta a vida util. , ao
preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por lt;
3) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME item 011 - escova para
unha, plastica com cerdas macias em nylon, tamanho 8,5 x 2,8 x 4,0cm., ao preço de r$ 2,7000
(dois reais e setenta centavos) por pç; item 034 - vassoura de piaçava com cerdas de piaçava
e cabo de madeira, ao preço de r$ 11,9900 (onze reais e noventa e nove centavos) por uni; item
035 - vassoura para lavagem de vaso sanitario, com cerdas e cabo de plastico., ao preço de r$
6,0000 (seis reais) por un;
4) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 007 - detergente removedor de
ceras acrilicas e impermeabilizantes a base de agua, indicado para uso em pisos e superficies
lavaveis, galao com 5 litros, embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e
registro no m.s., ao preço de r$ 8,7500 (oito reais e setenta e cinco centavos) por lt; item 016 flanela para limpeza (branca), ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 022
- papel higienico 30 metros, fibra de celulose virgem, branco, simples, picotado, 10 cm de
largura, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por rl;
5) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA item 003 - cabo em alumínio sem rosca, medidas
aproximadas: 24mm (diâmetro), 1,40m (comprimento), 0,390kg (peso), cor fosca., ao preço de
r$ 21,9900 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) por un; item 005 - desincrustante de
gordura carbonizada de panela, fogão e chapa - com registro m/a e notificado na anvisa, ao
preço de r$ 15,2400 (quinze reais e vinte e quatro centavos) por lt; item 014 - esponja de fibras
para limpeza leve de superficies, macia, branca, 26x10 cm, ao preço de r$ 1,4700 (hum real e
quarenta e sete centavos) por un; item 018 - pano de chao 80x56 (saco de algodao cru), ao
preço de r$ 2,5700 (dois reais e cinquenta e sete centavos) por un; item 019 - pano multiuso, rolo
com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm
de largura, cor: verde, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos)
por un; item 020 - pano multiuso, rolo com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho
aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor: azul, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta
e um reais e noventa centavos) por un; item 021 - pano multiuso, rolo com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor: laranja,
ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) por un; item 025 - rodo
de plastico, 45cm, com duas laminas de borracha com cabo de aluminio rosquiável, altura 1,40m.
profissional, ao preço de r$ 28,7200 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos) por pç; item 027
- sabao neutro para uso hospitalar. solucao biodegradavel e concentrada de tensoztivos anionicos e nao anionicos especialmente formulados para limpeza de sujidades orgânicas de vidrarias
laboratoriais, instrumentais cirurgicos e outros utensilios sensiveis a alcalinidade e acidez.
embalagem com dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 9,9500 (nove
reais e noventa e cinco centavos) por lt; item 028 - sabonete liquido neutro, pronto para uso,
almotolia 100ml, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por al; item 029 sabonete liquido neutro, pronto para uso, sem aroma, incolor, com glicerina, embalagem com
dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
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centavos) por lt; item 032 - suporte para fibras abrasiva de limpeza, indicado para limpeza de
pisos e paredes, com juntas articuladas, fabricado em plastico resistente, com encaixe estilo
"pressao", ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por un; item 033 - vassoura de piaçava com
cerdas e cabo de plastico, ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO EM CARÁTER
DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 191/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 188/2020 (Ata de Registro de Preços: 013/2021 ), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM
CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS conforme quantitativos descristo pelo anexo I do presente edital. Ao
valor global de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 192/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 189/2020 (Ata de Registro de Preços: 211/2020 e 212/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 001 - acido peracetico 0,2%, pronto
para uso e estabilizado, para desinfecção de alto nivel, com estabilidade de 30 dias, sem efeito
residual para enxague. baixa toxicidade. registro no m.s. + inibidor de corrosao + fita para
determinação de concentração de ácido peracético; para uso em um unico ponto; 01 fita por dia
(30/31 fitas/mês)., ao preço de R$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por lt;
item 003 - solucao a base de glutaraldeido a 2%, indicado para desinfecção de alto nível de
equipamentos e dispositivos medicos-cirurgicos, endoscopios e materiais termo sensiveis. pronto
para uso com ph neutro, baico odor, com tempo de imersao ate 30 minutos. galao de 5 litros.
produto pronto para uso profissional não sendo necessario diluir. validade 14, 28 ou 30 dias.
acompanhado de tira para verificacao da atividade do produto. possuir laudo de comprovação
de eficacia frente à mycobacterium massiliense de acordo com a resolucao-rdc n. 31, de 04 de
julho de 2011. com registro na anvisa., ao preço de R$ 113,9000 (cento e treze reais e noventa
centavos) por lt;
2) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 002 - detergente enzimatico formulado a
base de enzimas, lipase, protease, amilase e carbohidrase. nao deixa residuos apos o enxague,
ph neutro, nao espumante e nao corrosivo, atoxico, 100% biodegradavel, nao corrosiva, nao
irritante, nao espumante, nao afetar metais, plasticos, borrachas ou tubos corrugados, o detergente enzimatico deve remover totalmente qualquer concentracao de gordura, evitando porem,
que particulas de gordura, comprometam a solucao diluida, e a mesma tenha que ser desprezada,
ph neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia com registro no m.s., ao preço
de R$ 57,0000 (cinquenta e sete reais) por lt.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PESCADO E EMBUTIDOS) para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 193/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 190/2020 (Ata de Registro de Preços: 011/2021 e 012/
2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CASA DE CARNE CARDOSO LTDA item 002 - carne suina costelinha cortada em pedacos e aparada, em pecas, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de
r$ 25,8000 (vinte e cinco reais e oitenta centavos) por kg; item 004 - carne bovina de primeira
coxao mole em peca, moida , cubo e iscas, ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por kg;
item 005 - figado bovino, cortado em bifes finos de 130gramas ou moido, ao preço de r$ 17,7000
(dezessete reais e setenta centavos) por kg; item 007 - peixe cacao em postas, congelado, com
espessura de aproximadamente 2 cm, sem pele, embalado em saco transparente, atoxico,
hermeticamente fechado, com registro s.i.f. / dispoa, embalagem original do fabricante, com data
de fabricacao, validade e lote, pacote com no maximo 5 kg, ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois
reais e noventa centavos) por kg; item 008 - carne bovina de primeira (lagarto) em pecas, ao
preço de r$ 35,5000 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) por kg; item 010 - linguica
calabresa, embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de
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forma a garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do
produto, contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio
da agricultura/sif, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por kg; item
012 - carne bovina de 2ª (musculo) sem osso, em pecas, cubo e moida, ao preço de r$ 32,7000
(trinta e dois reais e setenta centavos) por kg; item 014 - carne bovina de primeira patinho,
cortada em bifes finos de 130 gramas e amaciados ou em pecas, ao preço de r$ 38,0000 (trinta
e oito reais) por kg; item 017 - carne bovina peixinho em bifes finos de 130 grs amaciados, em
peça ou moído, ao preço de r$ 34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por kg; item 018
- carne bovina tipo coxao duro (cha de dentro), em cubos ou iscas, ao preço de r$ 34,4000 (trinta
e quatro reais e quarenta centavos) por kg;
2) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - carne suina
(bisteca) em bifes finos, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por kg;
item 003 - coxa e contra coxa de frango com osso congelado, com registro no ministerio da
agricultura/sif, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por kg; item 006 - file de peito de frango sem
pele e sem osso, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por kg; item 009 - linguica tipo paio,
embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de forma a
garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do produto,
contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio da
agricultura/sif, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por kg; item 011 - carne suina (lombo)
em peças, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por kg; item 013 peito de frango com osso congelado, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de
r$ 12,0000 (doze reais) por kg; item 015 - bacon fatiados em fatias finas ou em pecas, ao preço
de r$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) por kg; item 016 - carne suina pernil sem
osso, em pecas , ao preço de r$ 23,5000 (vinte e tres reais e cinquenta centavos) por kg.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA (LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO DE 04
(QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO
PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ
DE 50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 194/2020 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 191/2020 (Ata de Registro de Preços: 046/2021 ), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: ÉRIK FERNANDES para o registro de preços, para a aquisição de produtos
para lavanderia (linha líquida), com comodato de 04 (quatro) aparelhos de sistema eletrônico de
dosagem, automação do processo de lavagem de 04 (quatro) lavadoras e 01 (uma) centrífuga
tripé de 50 kg, com dispositivo de segurança na tampa ao valor global de R$ 186.000,00 (cento
e oitenta e seis mil reais) sedno: item 01 2.000 lt desinfetante e alvejante, a base de hipoclorito de
sodio de 10 a 12%, liquido, com acao bactericida biodegradavel, ph de 9 a 10 ao valor de R$ 6,68
(seis reais e sessenta e oito centavos) po lt; item 02 4.000 lt amaciante liquido, essencia suave
ao valor de R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) por lt ; item 03 4.500 lt detergente liquido
concentrado para lavagem de roupas (tensoativos anionicos e nao ionicos, agentes sequestrantes complexantes, alcalinizantes, suspensivos branqueadores opticos) – umectação ao
valor de R$ 9,500 (nove reais e cinquenta centavos); item 04 2.000 lt neutralizador de residuos
oxidantes e alcalinos, liquido, com sequestrante, a base de metabissulfito de sodio ao valor de R$
6,11 (seis reais e onze centavos); item 05 4.000 lt detergente ativador alcalino liquido para
lavagem e pre lavagem de roupas (alcalinizantes, agentes suspensivos, sequestrantes e
estabilizantes) ao valor de R$ 7,77 (sete reais e setenta e sete centavos) pol lt; item 06 5.500 un
alvejante a base de acido peracetico, concentracao de acido acetico minimo 15% e peroxido de
hidrogenio acima de 23% ao valor de R$ 11,14 (onze reais e quatorze centavos).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL, para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 195/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2020 (Ata de Registro de Preços: 023/2021, 024/
2021, 025/2021 e 026/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - valvula
reguladora de pressao para rede de oxigenio, ao preço de r$ 313,2000 (trezentos e treze reais
e vinte centavos) por un; item 002 - valvula reguladora de pressão para rede ar comprimido, ao
preço de r$ 312,2000 (trezentos e doze reais e vinte centavos) por un; item 004 - fluxometro
para oxigenio, escala normal, com corpo de metal cromado; bilha externa e interna em material
inquebravel; escala expandida de 0-15 litros/minuto; esfera de inox, botao de controle de fluxo;
sistema de vedacao tipo agulha evitando vazamentos; rosca de saida conforme padrao abnt, ao
preço de r$ 78,3000 (setenta e oito reais e trinta centavos) por un; item 007 - correia b 95 primeira linha, ao preço de r$ 47,9000 (quarenta e sete reais e noventa centavos) por un; item
010 - correia a 85 (1ª linha) , ao preço de r$ 32,2000 (trinta e dois reais e vinte centavos) por pç;
item 015 - cimento cp iv - 50 kilos, ao preço de r$ 28,7000 (vinte e oito reais e setenta centavos)
por sc; item 016 - cal hidratado com o selo nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço
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de r$ 8,1000 (oito reais e dez centavos) por sc; item 019 - bloco de concreto 0,14 x 0,19 x 0,39
m, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por un; item 022 - rejunte branco - pacote
5 kg, ao preço de r$ 17,2000 (dezessete reais e vinte centavos) por pct; item 030 - tinta acrilico
premium , semi brilho, primeira linha, sem cheiro , 18lt base agua , cor branco neve, ao preço de
r$ 247,0500 (duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) por la; item 033 - cantoneira de
aluminio 3/4 em l, 2mm, barra de 6 metros, ao preço de r$ 17,6300 (dezessete reais e sessenta
e tres centavos) por un; item 034 - cantoneira de aluminio 1" em l, 2mm, barra de 6 metros, ao
preço de r$ 20,5500 (vinte reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 035 - desempenadeira
de aco lisa, com cabo de madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e
noventa centavos) por un; item 038 - espatula de metal 4" com cabo de madeira, ao preço de r$
4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 039 - rolo de23cm pelo baixo com
cabo, 1ª linha, anti-respingo, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 043 - aguarras galao
5lts, ao preço de r$ 46,2000 (quarenta e seis reais e vinte centavos) por un; item 044 - solvente
base thinner 5 litros, ao preço de r$ 49,8000 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) por lt;
item 046 - massa corrida pva lata, 18 lts, anti mofo, para interior. 1 linha.em conformidade com a
nbr 11702, ao preço de r$ 38,8000 (trinta e oito reais e oitenta centavos) por la; item 048 - tinta
esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor platina, ao preço de r$ 62,4000 (sessenta e
dois reais e quarenta centavos) por la; item 051 - adaptador com bolsa e rosca para registro pvc
soldavel 25 mm, ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 054 - joelho soldavel
pvc 90 graus - esgoto 40mm, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por pç; item 056 - joelho 45º- 25
mm-pvc esgoto, ao preço de r$ 1,2200 (hum real e vinte e dois centavos) por un; item 058 - joelho
azul 20mm pvc para agua, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por un; item 062 juncao pvc 50mm esgoto, ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por un; item 065
- parafuso castelo com bucha 8, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 069 - luva de cola
25 mm, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 070 - luva de cola 20 mm,
ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por un; item 072 - registro gaveta 1/2 " com
acabamento cromado, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por pç; item 074 - registro
pressao 3/4", com acabamento cromado, ao preço de r$ 34,2000 (trinta e quatro reais e vinte
centavos) por pç; item 076 - t, pvc, 40 mm, agua, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta
centavos) por un; item 077 - t, pvc, 50 mm, agua, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta
centavos) por un; item 078 - t, pvc, 20 mm, agua, ao preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove
centavos) por un; item 081 - torneira para lavatorio 1/2", metal cromado, ao preço de r$ 26,2000
(vinte e seis reais e vinte centavos) por pç; item 084 - tubo pvc soldavel para agua de 25mm,
barra de 06 metros., ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e cinquenta centavos) por un; item
085 - valvula para lavatorio em metal cromado, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta
centavos) por un; item 087 - bacia (vaso) sanitario com caixa acoplada na cor branco com
assento em polipropileno, na cor branca, no mesmo modelo da bacia sanitaria, ao preço de r$
143,6500 (cento e quarenta e tres reais e sessenta e cinco centavos) por pç; item 092 parafuso maquina redonda (barra roscada sem fim), mediada 4mm x 1m, com dez porcas de
zinco e dez arruelas compativel com o parafuso ofertado , ao preço de r$ 6,2000 (seis reais e
vinte centavos) por un; item 093 - canaleta do sistema x 20/10, sem separação com fita dupla
face., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 094 - cotovelo 90° para canaleta do sistema
x 20/10, ao preço de r$ 2,1100 (dois reais e onze centavos) por un; item 101 - massa plastica,
lata de 500 gr, ao preço de r$ 11,9800 (onze reais e noventa e oito centavos) por la; item 105 talhadeira 16mm, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por pç; item 128 - eletrodo 6013 para ferro
1/8, ao preço de r$ 21,3600 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por kg; item 130 - tijolo
ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,5600 (hum real e cinquenta e seis centavos) por un;
item 143 - regua para pedreiro 3mt madeira, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item
159 - vergalhao liso 3/8 barra com seis metros, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por br;
item 161 - cantoneira 3/4 x 1/8, ao preço de r$ 58,7000 (cinquenta e oito reais e setenta
centavos) por br; item 164 - barra chata 3/4 x 1/8, ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e
noventa centavos) por br; item 165 - barra chata 1" x 1/8, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e
dois reais) por br; item 168 - pistola para pintura ar direto, em aluminio, para compressor tipo
tufao, ao preço de r$ 66,4900 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por un; item
173 - broca aco rapido 1/2, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 179 vergalhao liso 1/2 - barra com 6m, ao preço de r$ 69,5000 (sessenta e nove reais e cinquenta
centavos) por un; item 194 - prego 18 x 27, ao preço de r$ 13,7000 (treze reais e setenta
centavos) por kg; item 211 - broca aco rapido 3/16, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa
centavos) por un; item 212 - trincha 5", ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por un; item 213
- porta de madeira imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 99,0000
(noventa e nove reais) por un; item 219 - broca aço rápido 4,0 x 110mm, ao preço de r$ 4,2000
(quatro reais e vinte centavos) por un; item 220 - broca aço rápido 6,0 x 110mm, ao preço de r$
5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 221 - broca aço rápido 8,0 x 110mm, ao
preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 227 - broca videa 6,0 x
160mm, ao preço de r$ 9,5300 (nove reais e cinquenta e tres centavos) por un; item 229 - broca
videa 8,0 x 160mm, ao preço de r$ 9,6800 (nove reais e sessenta e oito centavos) por un; item
237 - tinta esmalte premium, acetinado, platina fosco, 3600ml, base solvente, ao preço de r$
77,0000 (setenta e sete reais) por la; item 245 - cone de sinalização 75cm laranja branco,
refletivo (comum), ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 255 - cabo de rede cat
5e utp , ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por mt;
2) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 020 - junta espacador 2mm para
revestimento ceramico. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco
centavos) por pct; item 021 - junta espacador 3mm para revestimento ceramico. com 100 unidades,
ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por pct; item 026 - tinta acrilico premium 18lt,
primeira linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor azul combustao, padrao coral, ao preço de r$
620,0000 (seiscentos e vinte reais) por la; item 031 - tinta acrilico premium , semi brilho, primeira
linha, sem cheiro , 18lt base agua , cor branco gelo., ao preço de r$ 247,0000 (duzentos e
quarenta e sete reais) por la; item 032 - fundo preparador para metal - cor: cinza - galao de 3,6
lts, ao preço de r$ 47,8000 (quarenta e sete reais e oitenta centavos) por gl; item 037 - rolo de
espuma, 9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$ 2,9400
(dois reais e noventa e quatro centavos) por un; item 040 - trincha 1" polegada, cabo madeira,
cerdas pelo de esquilo, ao preço de r$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por pç; item
041 - trincha 2", ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por pç; item 045 - massa
acrilica - uso externo - 1 linha rendimento 25m2 a 30m2 por demao - lata 18 litros , ao preço de r$
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66,0000 (sessenta e seis reais) por la; item 091 - cola pvc 850 grs, ao preço de r$ 36,0000 (trinta
e seis reais) por un; item 099 - broca de vidia extra longa, para bucha 10, ao preço de r$ 14,5000
(quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 103 - veda rosca 50mts x 18 mm, ao preço de
r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 118 - colher de pedreiro numero
8, ocm cabo de madeira. aco sae 1070., ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta
centavos) por un; item 127 - desempenadeira metalica com dentes. cabo madeira, grande 35/38
cm, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por un; item 132 - eletrodo 6013
para ferro 2 mm, ao preço de r$ 22,1300 (vinte e dois reais e treze centavos) por kg; item 134 sela trinca de acrilico siliconizado, 300ml, ao preço de r$ 10,4400 (dez reais e quarenta e quatro
centavos) por un; item 137 - mecanismo de entrada para caixa acoplada universal, ao preço de
r$ 46,7100 (quarenta e seis reais e setenta e um centavos) por un; item 138 - mecanismo de
saida para caixa acoplada universal, ao preço de r$ 33,6600 (trinta e tres reais e sessenta e seis
centavos) por un; item 139 - adesivo de contato extra 2,8kg (adesivo de contato de alto
desempenho, especialmente indicado para colagens de fitas de borda, madeira, compensado,
aglomerados, mdf, hdf, concreto, cimento), ao preço de r$ 83,0000 (oitenta e tres reais) por un;
item 140 - ponteiro sextavado em aco 250x18mm, ao preço de r$ 13,3500 (treze reais e trinta e
cinco centavos) por un; item 141 - ponteiro sextavado em aco 400x18mm, ao preço de r$
69,4100 (sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) por un; item 155 - tesoura de poda
profissional p/ jardim, cabo ergonomico, trava de seguranca e laminas de aco . garantia de 1
ano., ao preço de r$ 39,4100 (trinta e nove reais e quarenta e um centavos) por un; item 157 disco de desbaste 4 1/2 x 1/8 x 5/8 para esmerilhadeira, ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e
vinte e cinco centavos) por un; item 158 - alicate de pressão aço inox 20cm - 8", ao preço de r$
30,0000 (trinta reais) por un; item 166 - tesoura para jardim (grama, cerca viva), serrilhada.
12pol, fabricada em aco, cabo de madeira. garantia 1 ano., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete
reais) por un; item 171 - disco flap, 4 1/2 x 7/8 , grao 60, 115mmx 22,2mm, ao preço de r$ 5,4500
(cinco reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 172 - broca aco rapido 3/8, ao preço de
r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por un; item 182 - desengripante / lubrificante de
pecas, caracteristicas: base: óleos minerais cor: amarelado e quase transparente densidade da
substância ativa a 15ºc: 0,506 - 0,583 g/cm3 temperatura de utilizacao: -10ºc a 140ºc ponto de
ebulicao da substância ativa: 200ºc viscosidade a 40ºc: 16,5 mm2/s aplicacões: desengripa
pecas metalicas enferrujadas como porcas, parafusos, valvulas, fechaduras, dobradicas e etc.
protege maquinas e equipamentos que estejam em contato com a agua, deixando-os lubrificados. facilita a montagem e desmontagem de pecas metalicas. lubrifica pecas metalicas,
reduzindo o atrito entre elas e evitando ruidos. pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, maquinas, equipamentos industriais, instrumentos de medicao, cabos de aco, correntes,
cadeados, armas, eixos, roldanas, atuando como protetor e lubrificador, mantendo-os funcionais.
limpa superficies metalicas, deixando uma fina camada protetora, ao preço de r$ 5,3500 (cinco
reais e trinta e cinco centavos) por un; item 192 - broca de videa para bucha 6, ao preço de r$
3,4500 (tres reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 193 - espuma de poliuretano
expansivel embalagem com aproximadamente 230 gr / 300 ml - adere: madeira, metal, alvenaria,
pvc, concreto, ferro, aluminio, ceramica, marmore, granitos, materiais de construcao diversos.
usado para fixacao de portas e janelas, embutimento de dutos, isolamento acustico, preeenchimento de frestas, calafetacao de equipamentos, etc - acompanha bico de aplicação, ao preço de
r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 201 - lamina p/ plaina 82mm x 5.5
x 1.2mm (compativel com makitad-07945), ao preço de r$ 78,5000 (setenta e oito reais e
cinquenta centavos) por un; item 222 - broca videa 10,0 x 110mm, ao preço de r$ 7,6800 (sete
reais e sessenta e oito centavos) por un; item 225 - broca videa 4,0 x 110mm, ao preço de r$
3,0000 (tres reais) por un; item 226 - broca videa 6,0 x 110mm, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por un; item 228 - broca videa 8,0 x 110mm, ao preço de r$ 5,3300 (cinco reais
e trinta e tres centavos) por un; item 231 - serra copo 1"x 1/8" aço rápido (compatível com
starrett), ao preço de r$ 36,3800 (trinta e seis reais e trinta e oito centavos) por un; item 232 serra copo 2"x 1/8" aço rápido (compatível com starrett) haste suporte para serra copo hsv1215,
ao preço de r$ 63,7400 (sessenta e tres reais e setenta e quatro centavos) por un; item 233 haste suporte para serra copo hsv1215, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 234 suporte sextavado para serra copo ate 30mm, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais)
por un; item 257 - disco de corte 7" x 1/8 x 7/8, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais e dez
centavos) por un;
3) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 013 - argamassa acii, para
assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 16,1000 (dezesseis reais
e dez centavos) por sc; item 014 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço de r$
20,0000 (vinte reais) por sc; item 023 - parafuso e bucha 6mm com cabeca chata phillips , ao
preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 024 - parafuso e bucha 8mm com cabeca
chata phillips , ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por un; item 036 - rolo de espuma,
5cm de espessura, com cabo, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e
cinquenta centavos) por un; item 042 - lixa de parede n.120, ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e
cinco centavos) por un; item 047 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor
branco neve, ao preço de r$ 60,0000 (sessenta reais) por la; item 049 - tinta acrilica premium
para piso cinza escuro 18 lts, ao preço de r$ 175,0000 (cento e setenta e cinco reais) por la; item
052 - adaptador com bolsa e rosca para registro pvc soldavel 20 mm, ao preço de r$ 0,4000
(quarenta centavos) por un; item 053 - caixa sinfonada 100 x100 x 50 junta elastica, ao preço de
r$ 11,9000 (onze reais e noventa centavos) por pç; item 057 - joelho 45º-40mm-pvc esgoto, ao
preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por pç; item 059 - joelho 20 mm cola
cola pvc, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por un; item 060 - juncao pvc 100mm
esgoto, ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por un; item 061 - juncao pvc 40mm esgoto, ao
preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 063 - lavatorio com coluna em louca ceramica. cor
branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de r$ 81,9000 (oitenta e um reais e noventa
centavos) por un; item 066 - engate 1/2" 40cm, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta
centavos) por pç; item 068 - luva de correr 20 mm, ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa
centavos) por un; item 071 - registro gaveta 3/4 polegadas com canopla cromada, ao preço de
r$ 38,5000 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) por pç; item 073 - registro pressao 1/2", com
acabamento cromado, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 075 - sifao
sanfonado, flexivel, branco, para lavatorio, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 079 - torneira de bancada, bica movel 20 mm, de metal cromada, ao preço de r$
36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 080 - torneira de parede, bica movel 20 mm, de metal
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cromado , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 082 - torneira de jardim de 1/
2 polegada, metal cromado, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por
pç; item 083 - tubo pvc soldavel para agua de 20mm, barra de 06 metros., ao preço de r$ 16,1000
(dezesseis reais e dez centavos) por un; item 086 - valvula americana 1 1/2, metal cromado, ao
preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 088 - reparo universal para
caixa acoplada, ao preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por un; item 089 - reparo p/ valvula hidra
max 2550, ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 095 - cotovelo interno para
canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 096
- cotovelo externo para canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte
centavos) por un; item 097 - cadeado 30 mm, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item
098 - broca de vidia extra longa, para bucha s 8, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por un; item 100 - fechadura com tambor primeira linha, em conformidade com a nbr
14913 para porta interna, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 104 - portal de
madeira 0,80 x 2,14 larg=15 cm/esp= 5cm, ao preço de r$ 135,0000 (cento e trinta e cinco reais)
por pç; item 106 - trena 05 mts, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 107 - lapis de
carpinteiro, ao preço de r$ 1,4400 (hum real e quarenta e quatro centavos) por un; item 108 marreta 1kg com cabo de madeira, ao preço de r$ 25,9000 (vinte e cinco reais e noventa
centavos) por pç; item 109 - martelo de carpinteiro, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pç;
item 110 - carrinho de mao, capacidade da cacamba: 50 litros. cacamba metalica, reforcado, com
pneu e camara, ao preço de r$ 126,0000 (cento e vinte e seis reais) por un; item 111 - linha de
pedreiro nylon 100m, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 112
- cabo para enxada, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por pç; item 113 - picareta chibanca, 3
libras com olho de 64 x 38 mm. cabo de madeira de 90cm., ao preço de r$ 40,0000 (quarenta
reais) por un; item 114 - chibanca c/ cabo, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item
115 - enxada 3 libras com cabo, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pç; item 116 peneira de arroz 55 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos) por un;
item 117 - peneira de feijao 55 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos)
por un; item 119 - disco de corte de 4 1/2" x 1/24" x 7/8", ao preço de r$ 2,4200 (dois reais e
quarenta e dois centavos) por un; item 121 - jogos de alisar de madeira embuia ou similar,
espessura 05 cm, para porta de 80 cm., ao preço de r$ 29,0900 (vinte e nove reais e nove
centavos) por jg; item 124 - prego 17 x 21, ao preço de r$ 15,7000 (quinze reais e setenta
centavos) por kg; item 125 - dobradiça metalica (cromada) de 3 1/2 polegadas, para porta,
pacote com 3 unidades, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por pct; item 129 - eletrodo 6013 para
ferro 2,5, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por kg; item 142 enxadao com cabo 1,50mt, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 156 esquadro, ao preço de r$ 11,8200 (onze reais e oitenta e dois centavos) por un; item 167 - lixa
parede 220, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por un; item 174 - broca aco rapido
5/16, ao preço de r$ 8,8000 (oito reais e oitenta centavos) por un; item 183 - adesivo pva (cola),
embalagem com 1 kg , ao preço de r$ 13,1000 (treze reais e dez centavos) por lt; item 185 arruela lisa 3/16" zincada, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 186 - lamina para
serra manual 12", ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item
187 - alicate rebitador manual 4 bicos, ao preço de r$ 27,5000 (vinte e sete reais e cinquenta
centavos) por un; item 191 - assento para vaso sanitário em polipropileno, branco, garantia de 1
ano., ao preço de r$ 18,6000 (dezoito reais e sessenta centavos) por un; item 202 - bucha 8mm
tijolo, bloco, parede oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 203 bucha 6mm tijolo ,bloco, parede oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item
206 - eletroduto corrugado de 3/4 ", ao preço de r$ 0,9100 (noventa e um centavos) por mt; item
207 - eletroduto corrugado de 1/2", ao preço de r$ 0,7300 (setenta e tres centavos) por mt; item
214 - porca galvanizada de 1/4, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item 217 - lixa
para massa 80, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un; item 218 - rolo de la de
carneiro 9cm com cabo, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais e dez centavos) por un; item 223 broca videa 10,0 x 160mm, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un;
item 224 - broca videa 12,0 x 160mm, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 239
- torneira cotovelo , bica baixa, metal cromado, 1/2" (medidas aproximadas 26cm altura x 18cm
comp), ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 247 - fita crepe 48x50mm
(pintura), ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por rl; item 248 - cadeado 45
mm, ao preço de r$ 21,6700 (vinte e um reais e sessenta e sete centavos) por un; item 250 camara de ar para carrinho de pedreiro, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta centavos)
por pç; item 251 - prego telheira 18x36 , com arruela, saco 500g, ao preço de r$ 16,3000
(dezesseis reais e trinta centavos) por kg; item 253 - parafuso gancho para bucha 6, ao preço
de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por un; item 254 - parafuso gancho para bucha 8, ao preço
de r$ 0,3200 (trinta e dois centavos) por un;
4) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 003 - valvula redutora para
cilindro de oxigenio com fluxometro, ao preço de r$ 285,0000 (duzentos e oitenta e cinco reais)
por un; item 005 - correia a75, ao preço de r$ 39,4000 (trinta e nove reais e quarenta centavos)
por un; item 006 - correia a 71 (1ª linha), ao preço de r$ 49,7000 (quarenta e nove reais e setenta
centavos) por pç; item 008 - correia a 79 (1ª linha) , ao preço de r$ 38,7700 (trinta e oito reais e
setenta e sete centavos) por pç; item 009 - correia a 62 (1¦ linha) , ao preço de r$ 50,0000
(cinquenta reais) por pç; item 011 - correia a 83 (1ª linha) , ao preço de r$ 48,7500 (quarenta e
oito reais e setenta e cinco centavos) por pç; item 012 - correia b 71 - 1ª linha, ao preço de r$
48,7500 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por un; item 017 - areia media, nao
lavada, fina e coada., ao preço de r$ 89,5000 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos) por mt;
item 018 - brita n 01 (m3), ao preço de r$ 91,9000 (noventa e um reais e noventa centavos) por
mt; item 025 - adesivo selante 100% silicone incolor em forma de pasta viscosa, com secagem
rápida e excelente aderencia sobre diversas superficies lisas e porosas, proporcionando uma
vedação duravel com flexibilidade, que resiste a inteperes, para ser usado na colagem e vedação
de aluminio anodizado, vidro comum, ceramica vitrificada, azulejo, granito, podendo ser usado
em ambientes internos e externos. tubo com 280 ml, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e
cinquenta centavos) por un; item 027 - tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro,
lavavel, fosco, cor bronze lenda, padrao coral, ao preço de r$ 415,0000 (quatrocentos e quinze
reais) por la; item 028 - tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor
marfim, padrao coral, ao preço de r$ 390,0000 (trezentos e noventa reais) por la; item 029 - tinta
acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro , lavavael, fosco, cor cogumelo japones, padrao
coral, ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por la; item 050 - verniz premium 3,6
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lt cor mogno , ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro reais) por la; item 055 - joelho 45º100mm-pvc esgoto, ao preço de r$ 5,9800 (cinco reais e noventa e oito centavos) por pç; item
064 - parafuso castelo com bucha 10, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos)
por un; item 067 - luva de correr 25 mm, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 090 - kit
reparo mecanismo de comando e tampa externa montana a 604284000, ao preço de r$ 160,0000
(cento e sessenta reais) por kit; item 120 - correia bx-42, ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e
oito reais) por un; item 135 - obturador/ mecanismo universal para saida de caixa acoplada , ao
preço de r$ 49,9000 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 144 - cola
instantanea 50g (metais, madeira, plásticos, etc), compativel com padrao tec bond, ao preço de
r$ 20,0000 (vinte reais) por un; item 145 - torneira universal compativel para cafeteira industrial
20 litros, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 146 - valvula de seguranca
para panela de pressao 7 lt, compativel com panelux, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais)
por un; item 147 - pino para panela de pressao 7 lt, compativel com panelux, ao preço de r$
21,7000 (vinte e um reais e setenta centavos) por un; item 148 - cabo para panela de pressao 7
lt, compativel com panelux, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 149 - alca
para panela pressao 20lt, compativel fulgor, ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por un;
item 151 - valvula seguranca para panela pressao 20lt, metal cromado, ao preço de r$ 62,0000
(sessenta e dois reais) por un; item 152 - correia b-90 - primeira linha, ao preço de r$ 32,0000
(trinta e dois reais) por un; item 154 - tela mosquiteiro em aluminio 1,20 largura, ao preço de r$
89,0000 (oitenta e nove reais) por mt; item 169 - grampo sargento 6", ao preço de r$ 42,0000
(quarenta e dois reais) por un; item 170 - alicate solda 1000a, ao preço de r$ 77,0000 (setenta e
sete reais) por un; item 184 - anel oring 1,6 mm x 1,8 mm silicone, ao preço de r$ 5,0000 (cinco
reais) por un; item 188 - jogo chave boca 6 a 22 mm com no minimo 8 pecas aco niquelado e
cromado, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item 189 - pneu para cadeira de
rodas aro 24, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por un; item 195 - regulador de
pressao para ar medicinal para cilindro, ao preço de r$ 340,0000 (trezentos e quarenta reais) por
pç; item 196 - regulador de pressao para nitrogenio para cilindro, ao preço de r$ 297,0000
(duzentos e noventa e sete reais) por un; item 197 - rodizio p/ cadeira de rodas 6" ou 15 cm, ao
preço de r$ 87,0000 (oitenta e sete reais) por pç; item 198 - rodizio giratorio para maca , roda de
6", rodas em pvc, cap 85kg, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por un; item 199 rodizio giratorio para maca ,roda de 5", borracha maciça, cap 85kg, ao preço de r$ 80,0000
(oitenta reais) por un; item 200 - rodizio para cadeira giratoria duplo em naylon com pino de 11mmpequeno- grosso- sem bucha (para cadeira diretor/presidente), ao preço de r$ 38,0000 (trinta e
oito reais) por un; item 204 - roda de borracha 6" , media, eixo c/roletes , peso suportado 130kg
(carrinho refeição /maca), ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 205 - roda de
borracha preta leve 2"-50mm capacidade de carga 25kg , ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e
cinco reais) por un; item 208 - pedal para acionamento de sabão, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por un; item 216 - cantoneira ferro tipo t 1", barra 6 metros, ao preço de
r$ 74,0000 (setenta e quatro reais) por un; item 230 - filtro de oleo ref. 23075367, ao preço de r$
389,9000 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 235 - correia a74
(secadora 50kg), ao preço de r$ 53,7800 (cinquenta e tres reais e setenta e oito centavos) por
un; item 236 - correia a54, ao preço de r$ 40,0600 (quarenta reais e seis centavos) por un; item
238 - amortecedor padrão cofap 16220 (extratora), ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por
un; item 240 - correia a1813 (secadora 15kg), ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais)
por un; item 241 - correia a1327 (secadora 30kg), ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro
reais) por un; item 242 - correia dentada z465 (triturador legumes), ao preço de r$ 79,0000
(setenta e nove reais) por un; item 243 - porta escova furadeira makita hp 2070, ao preço de r$
136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 244 - escova carvao , furadeira makita, cb419,
ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais) por un; item 246 - funil metálico com tubo longo
(referencia kombi), medida aproximada 14x64cm, ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete
reais) por un; item 249 - camara de ar para cadeira de rodas pneu 24, ao preço de r$ 50,0000
(cinquenta reais) por un; item 252 - arruela lisa 1/2, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
pç; item 256 - pistola para pintura ar direto , tipo tufão em plástico, ao preço de r$ 57,4000
(cinquenta e sete reais e quarenta centavos) por un; item 258 - dobradiça vai vem bang bang 3
polegadas cromada, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 259 - mandril industrial
c/ chave 1/8 a 5/8, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 198/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
195/2020 (Ata de Registro de Preços: 031/2021 e 032/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - arroz polido
longo tipo i - pacote de 5 kg, com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 24,9900 (vinte
e quatro reais e noventa e nove centavos) por pct; item 002 - acafrao pacote de 10 gramas, ao
preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un; item 003 - achocolatado em pó,
enriquecido com vitaminas, instantaneo, com peso liquido de 200 gramas, ao preço de r$ 4,1000
(quatro reais e dez centavos) por la; item 004 - acucar cristal peneirado, pacote de 05 kg, com
registro no ms, ao preço de r$ 12,8900 (doze reais e oitenta e nove centavos) por pct; item 005
- acucar refinado granulado especial sache 05gr - caixa com 1000 unidades, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por cx; item 006 - adoçante dietetico liquido, isento de sodio, sem
calorias, a base de estévia embalagem com 100 ml. com registro no ms., ao preço de r$ 7,7000
(sete reais e setenta centavos) por fr; item 007 - adocante em po para forno - embalagem de
aproximadaente 70 gramas., ao preço de r$ 9,6500 (nove reais e sessenta e cinco centavos)
por un; item 008 - agua mineral com gas embalgem de 500ml reciclavel, com registro no ministerio
da saude, ao preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por un; item 009 - agua
de coco, embalagem tetrapack de 200 ml, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco
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centavos) por un; item 010 - agua mineral natural sem gas, leve e engarrafada com 500ml,
reciclavel, com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos)
por un; item 011 - alecrin desidratado, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem original do
fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
gr; item 012 - ameixa preta sem caroco, embalagem original, com identificação, validade,
procedência, pacote de 200 gramas, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos)
por un; item 013 - amendoim torrado, sem casca, pacote com 500 gr, ao preço de r$ 9,9900 (nove
reais e noventa e nove centavos) por pct; item 014 - amido de milho empacotado. com peso
liquido de 500 gramas, com reg m.s., ao preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco
centavos) por cx; item 015 - aveia em flocos grossos - embalagem com 250 gramas, com registro
no ministerio da saude., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por cx; item 016 - aveia em flocos
finos instantanea, caixa com 250 gramas, com reg m.a, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por
cx; item 017 - azeite de oliva extra virgem 100% puro, embalagem de vidro com 500 ml., ao preço
de r$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por un; item 018 - azeitonas verdes em
conserva, sem caroço, inteiras, embalagem sache, original com rotulo, identificacao, procedencia,
data de fabricacao e validade, peso drenado 100 gramas., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais
e cinquenta centavos) por un; item 019 - batata palha, pacote de 1kg, ao preço de r$ 18,0000
(dezoito reais) por pct; item 020 - biscoito cream-cracker, devidamente embalado com 02 unidades
(11 gramas) embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com
120 saches, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por cx; item 021 - biscoito de
polvilho, pacote com 100 gramas, ao preço de r$ 3,3500 (tres reais e trinta e cinco centavos) por
pct; item 022 - biscoito maisena, devidamente embalado com 02 unidades (9 gramas). as
embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 120 saches,
ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 023 - bebida lactea 1000ml, ao preço
de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e cinco centavos) por un; item 025 - canela em casca, com
peso de no maximo 10 gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação,
validade e lote. , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por gr; item 026 - canela em po, com
peso de no maximo 10 gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação,
validade e lote. , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por gr; item 027 - canjica branca de
milho, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 2,7500 (dois reais e setenta e cinco centavos)
por pct; item 028 - canjiquinha de milho, embalagem de 500 gramas, ao preço de r$ 1,8500 (hum
real e oitenta e cinco centavos) por pct; item 029 - cha de camomila em sache 1 grama, caixa com
10 saquinhos, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 030 - cha de
erva cidreira, em sache de 01 grama, caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais
e oitenta centavos) por cx; item 031 - cha de erva doce em sache 1 grama, caixa com 10
unidades, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 032 - cha de hortela,
sache de 1 grama , caixa com 10 saches, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos)
por cx; item 033 - cha mate 100% puro, em sache de 1,5 gramas - caixa com 15 unidades, ao
preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por cx; item 034 - preparo para creme tipo
chantily sabor creme / tradicional, caixa com 200 ml, ao preço de r$ 5,1500 (cinco reais e quinze
centavos) por cx; item 035 - chocolate granulado - pacote 150 gramas, ao preço de r$ 3,3000
(tres reais e trinta centavos) por pct; item 036 - coco ralado seco, pacote com 100 gramas., ao
preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por pct; item 037 - colorifico condimento
(coloral) - pacote de 500gr., ao preço de r$ 4,7500 (quatro reais e setenta e cinco centavos) por
pct; item 038 - cominho em po, pacote de 10 gramas., ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta
centavos) por un; item 039 - 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$ 3,0000 (tres reais) por cx;
item 040 - 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$ 14,0000
(quatorze reais) por un; item 041 - ervilhas reidratada em conserva, peso liquido drenado com
200 gramas, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un; item 042 - extrato de
tomate simples concentrado, enlatado com peso liquido 850 gramas., ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por la; item 043 - farinha de mandioca seca, fina, tipo 1, peso liquido 500 gramas,
embalagem com data de fabricacao, validade e lote, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por pct; item 044 - farinha de milho, isenta de transgenico, embalagem com 500
gramas, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por pct; item 045 - farinha de
trigo especial, enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 100% branca, natural, pacote
com 1 kg, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por pct; item 046 - trigo para kibe,
pacote de 500 gramas, ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por pct; item 047
- feijao carioquinha tipo 1, catado, pacote com 01 kg, ao preço de r$ 8,3000 (oito reais e trinta
centavos) por pct; item 048 - feijao preto, tipo 1, catado, impermeabilizado, pacote com 1 kg, ao
preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por pct; item 049 - fermento em po,
embalagem com 100 gramas, ao preço de r$ 2,6500 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por
un; item 050 - folha de louro seca, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem original do
fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
gr; item 051 - fosforos de seguranca, longo 5 cm, com registro no inmetro, caixa com 240 palitos,
ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por cx; item 052 - fuba mimoso, tipo 1,
pacote com 1 kg, isento de transgenico, com registro no ma., ao preço de r$ 2,9500 (dois reais
e noventa e cinco centavos) por pct; item 053 - po de gelatina com corantes naturais, sabores
variados: abacaxi, uva, framboesa, morango e limao, embalagem de aproximadamente 75 gramas, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 054 - po para gelatina sem
sabor, incolor, embalagem com 2 saches de 6 gramas cada, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais)
por un; item 055 - po para gelatina diet, varios sabores, embalagem de 12 gramas, ao preço de
r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 056 - ketchup tradicional, embalagem de
200gramas, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 057 - leite condensado peso liquido 395 gramas, com registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por un; item 058 - leite uht desnatado, embalagem tetra pack de 01 litro, com
registro m.a/sif/dispoa., ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por un;
item 059 - leite uht integral, sem lactose e sem soja, embalagem tetra pack de 01 litro., ao preço
de r$ 4,6500 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 060 - macarrao tipo
argolinha, com ovos, embalagem com 500 gramas, com garantina abina e registro no ma., ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por pct; item 061 - macarrao tipo cabelo
de anjo, pacote com 500 gramas, com ovos, enriquecido com ferro, acido folico e garantia abina,
ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por kg; item 062 - macarrao tipo espaguete com ovos, numero
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8, enriquecido com ferro e acido folico (vitamina b9)., ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta
centavos) por kg; item 063 - macarrao para lasanha, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao
preço de r$ 7,4000 (sete reais e quarenta centavos) por pct; item 064 - macarrao padre nosso
com ovos, embalagem com 500 gramas, com garantia abima, com registro no ma., ao preço de r$
3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por pct; item 065 - macarrao tipo parafuso, com ovos,
embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por pct; item
066 - macarrao penne, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 3,3500 (tres reais
e trinta e cinco centavos) por pct; item 067 - maionese, pote com 500 gramas, ao preço de r$
4,0000 (quatro reais) por un; item 068 - manjericao desidratado, com peso de no maximo 05
gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de
r$ 0,3000 (trinta centavos) por gr; item 069 - margarina com sal, pote com 500 gramas, 65% de
lipidios, enriquecida com vitamina a, registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais
e dez centavos) por pt; item 070 - milho verde em conserva, peso drenado de 200 gramas., ao
preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por un; item 071 - milho de pipoca tipo 1,
pacote com 500 gramas, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por pct; item 072 - molho de soja tipo
shoyo, vidro com tampa lacrada, peso liquido 900 ml, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e
cinquenta centavos) por un; item 073 - farinha de arroz pre cozida adicionado de vitaminas,
embalagem sache de aproximadamente 230 gramas, com data de fabricacao, validade e lote, ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 074 - farinha de milho pre
cozida adicionado de vitaminas, embalagem sache de aproximadamente 230 gramas, com data
de fabricacao, validade e lote, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un;
item 075 - oleo de soja refinado 900 ml, ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove
centavos) por un; item 076 - oregano desidratado, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem
original do fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta
centavos) por gr; item 077 - palmito, inteiro, em conserva, embalagem de 520 gramas, com peso
drenado de 300 gramas, ao preço de r$ 15,2500 (quinze reais e vinte e cinco centavos) por un;
item 078 - pao de forma, fatiado, com casca embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 5,3500
(cinco reais e trinta e cinco centavos) por pct; item 079 - po para refresco, varios sabores,
adoçado, embalagem de aproximadamente 240 gramas, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por
un; item 080 - polvilho azedo pacote 01 kg, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta
centavos) por pct; item 081 - presunto embalado a vacuo peca com mais ou menos 3,500 kg com
registro no ma/ s.i.f./ dispoa., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por kg; item 082 - queijo
tipo mussarela embalado a vacuo, peca com peso aproximado de 3,500 kg - com registro ma/sif/
dispoa, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por kg; item 083 - rapadura, peso líquido 500
gramas, com lote , data de fabricação e data de validade, ao preço de r$ 5,8000 (cinco reais e
oitenta centavos) por un; item 084 - refrigerante pet de 2000 ml - sabores variados, ao preço de
r$ 4,1500 (quatro reais e quinze centavos) por un; item 085 - bolacha tipo rosquinha sabor coco,
pacote 400 gramas, ao preço de r$ 4,7000 (quatro reais e setenta centavos) por pct; item 086 bolacha tipo rosquinha sabor leite, pacote com 400 gramas, ao preço de r$ 4,7000 (quatro reais
e setenta centavos) por pct; item 087 - sal refinado extra, iodado, empacotado, peso liquido 01
kg, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por kg; item 088 - sal refinado,
iodado, extra, em sache de i grama, caixa com 1000 saches, ao preço de r$ 13,9900 (treze reais
e noventa e nove centavos) por cx; item 089 - semente de linhaca pacote com 250 gramas, ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por pct; item 090 - soja em grao - pacote de meio kilo, ao preço
de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por pct; item 091 - vinagre - embalagem de 750ml, ao
preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 092 - biscoito maria, devidamente
embalada com 02 unidades(11 gramas), embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao
e validade, caixa com 180 saches, ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un; item 093
- biscoito agua, devidamente embalada com 02 unidades(11 gramas), embalagens deverao
conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 180 saches, ao preço de r$ 48,0000
(quarenta e oito reais) por cx; item 094 - leite uht integral, embalagem tetra pack de 01 litro, com
registro ma/s.i.f./dispoa., ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por cx; item 095
- noz moscada em grao, embalagem de 08 gramas, com data de validade, procedencia, etc., ao
preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un;
2) CONTRATADA: RC LICITACOES LTDA - item 024 - po de cafe torrado e moido tradicional
pacote com 500 gramas., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por pct.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.
199/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 196/2020 (Ata de Registro de Preços: 027/2021, 028/
2021, 029/2021 e 030/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - rolo de
estanho em fio, 500 gramas,1mm, ao preço de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por rl; item 002
- lampada incandescente de 60w/127v, ao preço de r$ 4,4300 (quatro reais e quarenta e tres
centavos) por un; item 003 - etiqueta adesiva fosforescente para identificação de tomadas 110
volts 2 x 1 cm, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por un; item 004 - etiqueta
adesiva fosforescente para identificação de tomadas 220 volts 2 x 1 cm, ao preço de r$ 2,6000
(dois reais e sessenta centavos) por un; item 007 - eletrodo 6013 para ferro 1/8, ao preço de r$
22,9100 (vinte e dois reais e noventa e um centavos) por kg; item 008 - eletrodo 6013 para ferro
2,5, ao preço de r$ 23,6500 (vinte e tres reais e sessenta e cinco centavos) por kg; item 013 eletrodo 6013 para ferro 2 mm, ao preço de r$ 18,7700 (dezoito reais e setenta e sete centavos)
por kg; item 016 - alicate universal aco carbono, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
un; item 020 - chave teste, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por
un; item 022 - chave inglesa 8", ao preço de r$ 20,1900 (vinte reais e dezenove centavos) por un;
item 023 - lampada fluorescente compacta eletronica 25w - 127v, ao preço de r$ 13,4000 (treze
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reais e quarenta centavos) por un; item 024 - tomada rj 45 para rede de informatica sistema x,
completa (queistone, placa e caixa para instalacao), ao preço de r$ 11,8100 (onze reais e oitenta
e um centavos) por un; item 025 - chuveiro ducha 5500w 220v, 1 a 40mca, grau proteçao ip24,
sistema aterramento, 3 temperaturas, diametro minimo corpo 120mm. garantia de 1 ano. (padrao
qualidade similar a lorenzetti), ao preço de r$ 56,4500 (cinquenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos) por un; item 042 - lampada fluorescente compacta eletronica 20w - 127v, ao preço de
r$ 11,9500 (onze reais e noventa e cinco centavos) por un; item 048 - tomada sistema x 10 a
127v para instalacao externa para canaleta 20 x 10, ao preço de r$ 8,1000 (oito reais e dez
centavos) por un; item 051 - rele comutador automatico eletronico para reversao, temporizado,
ao preço de r$ 101,1200 (cento e um reais e doze centavos) por un; item 055 - interruptor simples
de 01 sessao, 10a/127v para instalacao embutida em caixa 2/4 com placa na cor branca, ao
preço de r$ 4,5900 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) por un; item 056 - caixa de quadro
de distribuição de circuito (nema/dim) com barramento neutro/terra, 6 ou 8 disjuntores, unipolar,
ao preço de r$ 44,9300 (quarenta e quatro reais e noventa e tres centavos) por un; item 058 conector sindal de 16 mm², 3 polos, em porcelana, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta
centavos) por un; item 066 - interruptor simples de 2 sessoes 10a, 127v, conjugado com tomada
padrão novo, para instalacao embutida caixa 2/4, na cor branca, ao preço de r$ 8,1900 (oito
reais e dezenove centavos) por un; item 072 - interruptor simples de 1 secao 10a 127v com placa
p/ condulete, ao preço de r$ 4,5900 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) por un; item 074
- tomada 2p + t, 10 a, 127 volts (completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa
2x4 branca, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 076 - tomada 2p + t, 20 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 2x4 branca, ao preço de r$
6,8400 (seis reais e oitenta e quatro centavos) por un; item 078 - placa de condulete para tomada
de padrao novo galvanizada com padrao de qualidade similar a daisa, ao preço de r$ 4,2600
(quatro reais e vinte e seis centavos) por pç; item 080 - contator trifasico de categoria ac3, com
02 contatos abridores e 02 contatos fechadores de qualidade compativel com padrao cwm 32 da
weg para uma potencia de 10cv, 7,355kw, em 220 vac e 15 manobras por hora, 60 hertz, ao
preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item 081 - rele termico de sobrecarga
para faixa de ajuste de 22a a 32a, com padrao de qualidade compativel com rw27d, ao preço de
r$ 117,9000 (cento e dezessete reais e noventa centavos) por un; item 082 - rele de sobrecarga
rw 27d com faixa de ajuste de 7a a 10a, ao preço de r$ 98,1600 (noventa e oito reais e dezesseis
centavos) por un; item 083 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 15a a 23a, ao
preço de r$ 108,2800 (cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item 084 - rele de
sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 6a a 12,5a, ao preço de r$ 108,2800 (cento e oito
reais e vinte e oito centavos) por un; item 085 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste
de 8a a 12,5a, ao preço de r$ 108,2800 (cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item
086 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 15a a 23a, ao preço de r$ 108,2800
(cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item 087 - arruela de pressao 1/4 galvanizada,
ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por pç; item 088 - barra roscada 1/4, ao preço de r$
4,7200 (quatro reais e setenta e dois centavos) por un; item 094 - cabo pp 3 x 2,5 - mm², ao preço de r$ 8,7200 (oito reais e setenta e dois centavos) por mt; item 098 - emenda ou derivacao em
"t" para cabo coaxial 75 ohmz r59, ao preço de r$ 2,1700 (dois reais e dezessete centavos) por
un; item 100 - antena interna para tv (portátil), ao preço de r$ 24,6500 (vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos) por un; item 102 - conector parafuso fendido 35mm² reforcado, ao
preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 104 - fita isolante 50 mts preta, ao preço de r$
15,8000 (quinze reais e oitenta centavos) por rl; item 109 - plugue monobloco, padrão novo, 10a,
127v, ao preço de r$ 3,6200 (tres reais e sessenta e dois centavos) por un; item 116 - jogo
chaves allen 25 pecas, ao preço de r$ 40,8100 (quarenta reais e oitenta e um centavos) por un;
item 118 - passa fio 20mm reforçado com revestimento interno de alma de aço, ao preço de r$
20,3700 (vinte reais e trinta e sete centavos) por un; item 119 - alicate amperimetro digital padrao
de qualidade compativel com et-3200, display lcd/contagem: 3 1/ 2 digitos/ 2000, tensao dc:
200m/ 20/ 200/ 1000v , tensao ac: 200/ 750v, corrente ac: 20/200/ 1000a, resistencia: 200/2k/
20k/ 200k/ 2m, abertura de garra: 50 mm, diametro do condutor: 50 mm, precisão básica: 3%,
categoria de segurança : cat ii 1000v, alimentaçao: 1x9 v. garantia minima de 12 meses., ao
preço de r$ 72,6700 (setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) por un; item 123 - canaleta
sistema x, medida: 20 x 10mm, com divisoria, 2m de comprimento, auto colante, ao preço de r$
5,9100 (cinco reais e noventa e um centavos) por cx; item 130 - conector parafuso fendido de
35mm² reforcado, ao preço de r$ 9,8600 (nove reais e oitenta e seis centavos) por un; item 137
- eletrocalhas lisas galvanizada fechada de 100mmde largura x 50mm de abas, com tampa., ao
preço de r$ 19,7200 (dezenove reais e setenta e dois centavos) por mt; item 141 - fio flexivel,
6mm², capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos)
por mt; item 142 - fio flexivel, 6mm², capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 4,9000
(quatro reais e noventa centavos) por mt; item 143 - fio flexivel 6mm², 450/750v, 90°, na cor
verde, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por mt; item 144 - fita de auto
fusao 10m x 19 mm, ao preço de r$ 21,4000 (vinte e um reais e quarenta centavos) por pç; item
150 - terminal elétrico tubular ilhós 1,5mm2, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por
un; item 156 - cabo flexível pp 3x1,5mm 2, ao preço de r$ 5,3400 (cinco reais e trinta e quatro
centavos) por mt; item 157 - cabo flexível pp 3x2,5mm2, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e
setenta centavos) por mt; item 158 - cabo flexível pp 3x4mm2, ao preço de r$ 13,5000 (treze
reais e cinquenta centavos) por mt; item 161 - cabo flexível pp 4x2,5mm 2, ao preço de r$
12,0000 (doze reais) por mt; item 178 - fio flexivel, 10mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao
preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por mt; item 180 - fio flexivel, 16mm2,
capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos)
por mt; item 182 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v,branco, ao preço de r$ 1,7500
(hum real e setenta e cinco centavos) por mt; item 184 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90°, 1kv,
verde, ao preço de r$ 1,8700 (hum real e oitenta e sete centavos) por mt; item 186 - fio flexivel,
4mm2, capacidade 90o, 450/750v, preto, ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco
centavos) por mt; item 187 - fio flexivel, 4mm2, capacidade 90o, 450/750v,vermelho, ao preço de
r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco centavos) por mt; item 190 - resistência maxi ducha
lorenzetti 220v 5500w 055-a, ao preço de r$ 18,8000 (dezoito reais e oitenta centavos) por un;
item 204 - terminal compressão 240mm2, ao preço de r$ 30,8200 (trinta reais e oitenta e dois
centavos) por un; item 205 - terminal compressão 6mm2, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois
centavos) por un; item 226 - alicate de corte 6", com isolamento 1000v, ao preço de r$ 25,8100
(vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) por un; item 228 - agua desmineralizada para
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baterias de 1l , ao preço de r$ 5,8400 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por un;
2) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 005 - acionador com pedal
eletrico para torneira de lavatorio. deve conter ainda: 01 anel em poli-propileno, 04 parafusos
inox e 04 buchas 5mm para fixar o acionador no chao; alimentacao: 127v (3w); pressao de
operacao: vazao minima de 7 l/min com 0,2 kgf/cm, vazao maxima de 40 l/min com 8,0 kgf/cm; vida
util: mais de 500.000 acionamentos. sistema de rosquear o modulo na parede, conectar o engate
na saida do modulo e na torneira e ligar na tomada 127. compativel com qualquer torneira de mesa de 1/2 polegadas. , ao preço de r$ 295,0000 (duzentos e noventa e cinco reais) por pç; item
010 - tomada rj 45 para rede de informática instalação embutida 4 x 2, completa na cor branca
com placa, ao preço de r$ 9,3000 (nove reais e trinta centavos) por un; item 012 - contator
tripolar, categoria ac1 com 2 contatos na, 2 nf, 15 manobras por hora, 220 vac, 60hz, 60a, com
padrao de qualidade compativel com cwm40, ao preço de r$ 318,0000 (trezentos e dezoito
reais) por un; item 019 - alicate de bico aco carbono, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais
e cinquenta centavos) por un; item 026 - estilete lamina larga , ao preço de r$ 12,0000 (doze
reais) por pç; item 031 - terminal de compressao reforçado 2,5 mm² - cobre estanhado, ao preço
de r$ 1,1600 (hum real e dezesseis centavos) por un; item 032 - terminal de compressao
reforçado 4 mm² - cobre estanhado, ao preço de r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos)
por un; item 033 - terminal de compressao reforçado 6mm² - galvanizado sem acabamento
plástico, ao preço de r$ 1,4100 (hum real e quarenta e um centavos) por un; item 034 - terminal
de compressao reforçado 10 mm² - galvanizado sem acabamento plástico, ao preço de r$
1,8700 (hum real e oitenta e sete centavos) por un; item 035 - terminal de compressão reforçado
25 mm² - galvanizado sem acabamento plástico, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item
036 - terminal de compressão reforçado 35,0mm², ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte
centavos) por un; item 038 - organizador de cabos em espiral 4mm², na cor branca, ao preço de
r$ 5,8000 (cinco reais e oitenta centavos) por mt; item 040 - rabicho longo espiral para rede
telefone (liso), ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 041 rabicho curto espiralado para telefone, ao preço de r$ 4,3900 (quatro reais e trinta e nove
centavos) por un; item 043 - disjuntor bipolar 30a, padrao nema, curva c com capacidade de
interrupção de 05ka, ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 044 - disjuntor
termomagnético bipolar de 20a, padrão nema, curva c, com capacidade simetrica de interrupção
de 5ka, ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un; item 046 - resistencia para
chuveiro 5500w-220v, padrao de qualidade similar a max ducha, ao preço de r$ 17,5000 (dezessete
reais e cinquenta centavos) por un; item 050 - dps 275v 45ka, ao preço de r$ 53,9600 (cinquenta
e tres reais e noventa e seis centavos) por un; item 059 - disjuntor bipolar de 25a padrao dim
curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un;
item 060 - disjuntor bipolar de 32a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao
preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 061 - disjuntor bipolar de 20a padrao dim
curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un;
item 117 - disjuntor padrao nema bipolar de 40 a, curca em c capacidade e interrupção de 5 ka,
ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 121 - djuntor bipolar 40a, ao preço
de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por un; item 131 - dijuntor termomagnetico tripolar 150a em
caixa moldada com capacidade simetrica de interrupcao de 20 ka para cargas indutivas, ao
preço de r$ 408,6800 (quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) por un; item 138 eletrocalha galvanizada lisa fechada de 200x75, com tampa, ao preço de r$ 64,9000 (sessenta
e quatro reais e noventa centavos) por mt; item 145 - terminal de compressao 120 mm², ao preço
de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 148 - terminal de compressao 35 mm², ao preço de r$ 2,5700
(dois reais e cinquenta e sete centavos) por un; item 151 - terminal elétrico tubular ilhós 2,5mm2,
ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 152 - terminal elétrico tubular ilhós
6,0mm2, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 153 - terminal elétrico tubular ilhós 4,0mm2,
ao preço de r$ 0,8600 (oitenta e seis centavos) por un; item 155 - disjuntor em caixa moldada
150a, com capacidade simetrica de interrupcao acima de 20ka, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos
e setenta e nove reais) por un; item 162 - cabo flexível pp 4x4mm2, ao preço de r$ 18,0500
(dezoito reais e cinco centavos) por mt; item 163 - cabo flexível pp 4x6mm2, ao preço de r$
18,5000 (dezoito reais e cinquenta centavos) por mt; item 166 - cotovelo reto para eletrocalha
100 x 50, ao preço de r$ 16,9900 (dezesseis reais e noventa e nove centavos) por un; item 167
- cotovelo reto para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 30,9000 (trinta reais e noventa
centavos) por un; item 168 - curva externa vertical para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$
40,0000 (quarenta reais) por un; item 170 - curva inversão para eletrocalha 100 x 50, ao preço
de r$ 18,2900 (dezoito reais e vinte e nove centavos) por un; item 171 - curva inversão para
eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item 173 - emenda
tipo u para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 189 resistência para ducha lorenzetti bello banho ultra 5500w, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove
reais e noventa e oito centavos) por un; item 191 - resistencia p/ ducha fame kibanho/ torneira
5400w 220v, ao preço de r$ 20,0500 (vinte reais e cinco centavos) por un; item 192 - suspensão
horizontal para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 8,6500 (oito reais e sessenta e cinco
centavos) por un; item 193 - suspensão horizontal para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$
34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por un; item 194 - suspensão vertical para
eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 3,5400 (tres reais e cinquenta e quatro centavos) por un;
item 195 - suspensão vertical para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 26,9000 (vinte e seis
reais e noventa centavos) por un; item 196 - t horizontal 90º para eletrocalha 100x50 mm, ao
preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por un; item 197 - t horizontal 90º para eletrocalha
200x75mm, ao preço de r$ 37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por un; item 198 - t
vertical descida lateral para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 26,3000 (vinte e seis reais e
trinta centavos) por un; item 199 - t vertical descida lateral para eletrocalha 200x75 mm, ao preço
de r$ 53,9000 (cinquenta e tres reais e noventa centavos) por un; item 207 - dr-4505 - fonte de
alimentação chaveada - trilho din, ao preço de r$ 218,0000 (duzentos e dezoito reais) por un;
item 209 - rele de segurança srb 301mc 24vac/dc compativel com schmersal, ao preço de r$
420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un; item 210 - rele de tempo programavel bwm-hrrp
100 a 240vca/vcc compativel com coel, ao preço de r$ 238,0000 (duzentos e trinta e oito reais)
por un; item 212 - rotor para furadeira makita hp2070 11a, ao preço de r$ 144,0000 (cento e
quarenta e quatro reais) por un; item 213 - interruptor para furadeira makita hp2070 11a, ao preço
de r$ 146,5000 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 215 - alicate
catracado para terminais tubulares 10mm2 a 35mm2, ao preço de r$ 224,0000 (duzentos e vinte
e quatro reais) por un; item 216 - alicate corte tesoura com catraca p/cabos de até 240mm2, ao
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preço de r$ 538,0000 (quinhentos e trinta e oito reais) por un; item 217 - alicate hidráulico prensa/
crimpa terminal 16 até 240 mm 2, ao preço de r$ 504,0000 (quinhentos e quatro reais) por un; item
218 - botão emergência com 1 contato normalmente fechado com retenção de 5a 220v, ao preço
de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un; item 222 - filtro de linha com proteção contra
sobretensão e surtos com as seguintes caracteristicas mínimas: cabo com 1,4 metros de
comprimento, abas para fixação, 06 (seis) tomadas tripolares, fusível de proteção, led sinalizador
de funcionamento, chave liga e desliga, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 225
- modulo tomada rj 45 para informatica, ao preço de r$ 7,6900 (sete reais e sessenta e nove
centavos) por un; item 227 - escova de carvão para aspirador de pó e água wap turbo 2000/
2002, ao preço de r$ 9,9000 (nove reais e noventa centavos) por un;
3) CONTRATADA: LOJA ELETRICA LIMITADA - item 011 - contator 25a bobina 220v, compativel
com cwm 25, ao preço de r$ 138,5500 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
por un; item 027 - estanho para solda carretel 500g, ao preço de r$ 57,3600 (cinquenta e sete
reais e trinta e seis centavos) por un; item 028 - limpa contato eletrico, spray 300ml, ao preço de
r$ 9,7700 (nove reais e setenta e sete centavos) por un; item 030 - termostato 50° a 300° 30a
250v, ao preço de r$ 96,0200 (noventa e seis reais e dois centavos) por un; item 037 - organizador
de cabos em espiral 6mm², na cor branca, ao preço de r$ 4,3300 (quatro reais e trinta e tres
centavos) por mt; item 068 - placa cega para candulete de 1", ao preço de r$ 2,2000 (dois reais
e vinte centavos) por un; item 070 - unidute liso em aço galvanizado de 1", ao preço de r$ 3,5100
(tres reais e cinquenta e um centavos) por un; item 099 - grampo de 01 prego em aço miguelão
para cabo de 75 ohmz rg59 com 100 unidades, ao preço de r$ 6,8800 (seis reais e oitenta e oito
centavos) por pct; item 101 - grampo de 02 pregos em aço miguelão para cabo de 75 ohmz rg59
com 100 unidades, ao preço de r$ 3,8100 (tres reais e oitenta e um centavos) por pct; item 105
- arruela lisa 1/4 galvanizada, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por un; item 115 - porca
galvanizada de 1/4, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por un; item 124 - conectores
parafuso fendido 10mm², ao preço de r$ 4,5600 (quatro reais e cinquenta e seis centavos) por
un; item 125 - conectores parafuso fendido 120mm², ao preço de r$ 21,3900 (vinte e um reais e
trinta e nove centavos) por un; item 126 - conectores parafuso fendido 16mm², ao preço de r$
5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por un; item 127 - conectores de parafuso fendido para
conexao de cabo 25mm², ao preço de r$ 7,4800 (sete reais e quarenta e oito centavos) por un;
item 128 - conectores parafuso fendido 50mm², ao preço de r$ 11,4200 (onze reais e quarenta
e dois centavos) por un; item 129 - conectores parafuso fendido 70mm², ao preço de r$ 14,1000
(quatorze reais e dez centavos) por un; item 132 - disjuntor padrao dim unipolar de 16 a, curva
c com capacidade de interrupção de 5 ka, ao preço de r$ 6,9400 (seis reais e noventa e quatro
centavos) por un; item 133 - disjuntor bipolar 16a, padrão dim, curva c, com capacidade de
interrupção de 5ka, ao preço de r$ 29,2600 (vinte e nove reais e vinte e seis centavos) por un;
item 134 - dijuntor termomagnetico bipolar 20a, padrao dim, com capacidade de interrupção de
05ka, curva c, ao preço de r$ 29,2600 (vinte e nove reais e vinte e seis centavos) por un; item
135 - disjuntor termomagnetico tripolar de 60 a para cargas indutivas, padrao nema, com capacidade simetrica de interrupcao de 5 ka, ao preço de r$ 43,8300 (quarenta e tres reais e oitenta
e tres centavos) por un; item 146 - terminal de compressao 16mm², ao preço de r$ 1,4600 (hum
real e quarenta e seis centavos) por un; item 147 - terminal de compressao 25 mm², ao preço de
r$ 2,1200 (dois reais e doze centavos) por un; item 164 - canaleta recorte aberto 2m 30x50, ao
preço de r$ 33,3500 (trinta e tres reais e trinta e cinco centavos) por un; item 165 - canaleta
recorte aberto 2m 30x30, ao preço de r$ 24,7300 (vinte e quatro reais e setenta e tres centavos)
por un; item 169 - curva interna vertical para eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 13,3100 (treze
reais e trinta e um centavos) por un; item 174 - emenda tipo u para eletrocalha 100 x 50, ao preço
de r$ 2,6100 (dois reais e sessenta e um centavos) por un; item 201 - terminal elétrico tubular
ilhos 16,0 mm2, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 206 - terminal
compressão 70mm2, ao preço de r$ 6,4600 (seis reais e quarenta e seis centavos) por un; item
211 - sensor indut. c/conec.18mm na npn 24vcc faceado i18-5dnc-k12, ao preço de r$ 134,2900
(cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) por un; item 221 - resistência tipo u, 3000w
220v (banho maria), ao preço de r$ 161,4800 (cento e sessenta e um reais e quarenta e oito
centavos) por un;
4) CONTRATADA: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO - item 006 - lampada tubular led
18 w, 120 cm, branca, fria, lumens 1800, temperatura de cor:6000k,material:polietireno,
voltagem:bivolt, não utiliza reator. garantia minima de um ano., ao preço de r$ 18,5000 (dezoito
reais e cinquenta centavos) por un; item 009 - conector rj45 cat5e macho, ao preço de r$ 0,6000
(sessenta centavos) por un; item 014 - tomada dupla embutir , 2p+t, 4x4, 10a,127v, registro
inmetro, garantia 5 anos, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 015 - tomada dupla
embutir , 2p+t, 4x4, 20a,127v, registro inmetro, garantia 5 anos., ao preço de r$ 14,9000 (quatorze
reais e noventa centavos) por un; item 017 - jogo chave fendas, 5 peças, profissional, ao preço
de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais) por un; item 018 - jogo chave phillips, 5 pecas, profissional,
ao preço de r$ 54,9000 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) por un; item 021 - ferro de
solda tipo lapis 30/45w 110/220v, ao preço de r$ 37,8000 (trinta e sete reais e oitenta centavos)
por un; item 029 - rele foto eletrico completo 220 v/bivolt, ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis
reais) por un; item 039 - organizador de cabos em espiral 2,5mm², na cor branca, ao preço de r$
5,0000 (cinco reais) por mt; item 045 - placa cega para caixa 2x4 branca, ao preço de r$ 3,3000
(tres reais e trinta centavos) por un; item 049 - barra trilho dim perfil para fixação de disjuntores
th35 3 metros, ao preço de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 052
- eletroduto corrugado de 3/4 ", ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por mt;
item 053 - eletroduto corrugado de 1/2", ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por mt; item 057 disjuntor tripolar de 63a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$
60,0000 (sessenta reais) por un; item 062 - disjuntor unipolar de 6a padrao dim curva c com
capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos)
por un; item 063 - disjuntor unipolar de 20a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05
ka, ao preço de r$ 11,3200 (onze reais e trinta e dois centavos) por un; item 064 - disjuntor
unipolar de 40a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 13,5300
(treze reais e cinquenta e tres centavos) por un; item 065 - disjuntor unipolar de 50a padrao dim
curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 13,5300 (treze reais e cinquenta e
tres centavos) por un; item 067 - condulete de 1" para uso universal galvanizado, compativel com
padrao de qualidade daisa, incluindo os tampões, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un;
item 071 - placa p/ condulete p/ interruptor simples, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta
centavos) por un; item 073 - tomada telefonica padrao telebras com saida para rj 11, ao preço de
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r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 075 - tomada 2p + t, 10 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 4x4 branca, ao preço de r$
20,8000 (vinte reais e oitenta centavos) por un; item 077 - tomada 2p + t, 20 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 4x4 branca, ao preço de r$
19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 079 - pulsador para campainha com
placa, instalacao, embutida, capacidade de 10 ampares, 127 volts, na cor branca, ao preço de r$
12,0000 (doze reais) por un; item 089 - tubo canaflex de 2", ao preço de r$ 6,5900 (seis reais e
cinquenta e nove centavos) por mt; item 090 - conexao em t para canaleta 20x10, ao preço de r$
3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 091 - luva para canaleta 20x10 - sistema
x, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 092 - bloco bli de 20 pares
p/ telefonia metalico, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 095 - conector terminal
para emenda coaxial no cabo rg59 com anilha de compressão, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais)
por un; item 096 - conector terminal para emenda coaxial no cabo rg6 com anilha de compressão,
ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 097 - emenda para cabo coaxial 75 ohm rg59, ao
preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 106 - arruela de aluminio para
eletroduto 2", ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un; item 107 - bucha de
aluminio para eletroduto 2", ao preço de r$ 3,2700 (tres reais e vinte e sete centavos) por un; item
108 - punch down para telefonia e rede de informática (alicate de insercao), ao preço de r$
120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 110 - cabo de aço flexível 1/4 (8mm), ao preço de r$
6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por mt; item 111 - luminária, refletor para jardim espeto cob
led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt , amarelo, ao preço de r$ 44,4800 (quarenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos) por un; item 112 - luminária, refletor para jardim espeto
cob led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt ,vermelha, ao preço de r$ 45,9000
(quarenta e cinco reais e noventa centavos) por un; item 113 - luminária, refletor para jardim
espeto cob led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt , branca, ao preço de r$ 44,4900
(quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) por un; item 114 - lampada tubular led t8,
9w, 60 cm, branca, 6000/6500k, garantia minima de 1 ano, ao preço de r$ 18,8000 (dezoito reais
e oitenta centavos) por un; item 120 - caixa de ferramentas de aco, com trancas e subdivisões,
ao preço de r$ 187,0000 (cento e oitenta e sete reais) por un; item 136 - disjuntor dintripolar 80
a, ao preço de r$ 116,1000 (cento e dezesseis reais e dez centavos) por un; item 139 - eletroduto
corrugado de 1", ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por mt; item 140 - fio
flexivel, 10mm², capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por mt; item
149 - terminal de compressao 50 mm², ao preço de r$ 4,5200 (quatro reais e cinquenta e dois
centavos) por un; item 154 - jogo chave canhao, 5 a 11 mm, minimo 7 peças, ao preço de r$
105,0000 (cento e cinco reais) por un; item 160 - cabo flexivel pp 4x1,5mm 2, ao preço de r$
7,8000 (sete reais e oitenta centavos) por mt; item 172 - chapa placa pvc cristal transparente
120cm x 60cm x0,70mm (un), ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item 175 - fio
flexivel, 1,5 mm2, capacidade de 90°, 450/750v,preto, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta
centavos) por mt; item 176 - fio flexível, 1,5mm2, capacidade de 90°, 450/750v,amarelo, ao preço
de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por mt; item 177 - fio flexível, 1,5mm2, capacidade de
90°, 450/750v,azul, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por mt; item 179 - fio
flexivel, 16mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por mt;
item 181 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v, azul, ao preço de r$ 1,7500 (hum real
e setenta e cinco centavos) por mt; item 183 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v,
preto, ao preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por mt; item 185 - fio flexivel,
4mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por mt; item 188 - isolador espaçador epoxi 30x60x1/4 barramento, ao preço de r$ 30,0000 (trinta
reais) por un; item 200 - terminal elétrico tubular ilhos 10,0 mm2, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta
e tres centavos) por un; item 202 - terminal elétrico tubular ilhos 25,0 mm2, ao preço de r$ 0,9400
(noventa e quatro centavos) por un; item 203 - terminal elétrico tubular ilhos 50,0 mm2, ao preço
de r$ 2,0700 (dois reais e sete centavos) por un; item 208 - pressostato 3 níveis compativel
brastemp bll22 310270, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 214 - alicate
catracado para terminais tubulares 1,5mm2 a 6mm2, ao preço de r$ 132,0000 (cento e trinta e
dois reais) por un; item 219 - spot led redondo 5w- bivolt 6500k-90mm, ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por un; item 220 - protetor de surto glamper 40ka nema, ao preço de r$ 54,4000
(cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 223 - conectores rj 45, ao preço de
r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 202/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 199/2020 (Ata de Registro de Preços: 035/2021, 036/2021, 037/2021, 038/
2021, 039/2021, 040/2021 e 041/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 042 - kit para determinacao qualitativa
do anticorpo anti-hcv (hepatite c), por método imunocromatográfico, usando antigenos sinteticos
e recombinantes imobilizados na membrana para identificacao seletiva de anti-hcv em amostras
de soro ou sangue total. kit com 20 a 25 testes, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por
un; item 044 - dengue: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa do antígeno ns1
para o vírus da dengue - kit com 20 a 25 testes, ao preço de r$ 187,0000 (cento e oitenta e sete
reais) por kit; item 114 - kit para determinacao quantitativa de fibrinogenio no plasma citratado,
pronto para uso, sem necessidade de diluicao de reagente, com diluicao apenas para o plasma
referencia (calibrador) nas diluicoes da bula, onde o plasma referencia e usado para calibracao,
com validade da curva de calibracao ate o fim do kit. kit com 150 testes para automação ou semiautomacao, compativel com os coagulometros quicktime e maxclott, ao preço de r$ 280,0000
(duzentos e oitenta reais) por kit;
2) CONTRATADA: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 036 - fita reagente para
urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, glicose,
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proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e densidade (10 parâmetros) - frasco com 100 fitas, ao
preço de r$ 16,1800 (dezesseis reais e dezoito centavos) por fr; item 039 - bhcg tiras reativas
para diagnostico de gravidez em soro e urina , sensibilidade de 25m ui/ml com 100 testes., ao
preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx; item 043 - sangue oculto: teste
imunocromatográfico para pesquisa qualitativa de sangue oculto nas fezes - kit com 20 a 25
testes, ao preço de r$ 61,8000 (sessenta e um reais e oitenta centavos) por kit; item 081 anticoagulante para hematologia edta frasco com 200ml , ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e
cinco reais) por fr; item 107 - plasma controle contendo 03 analitos incorporados em uma matriz
proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de qualidade, compatível com
analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível normal - 100 testes, ao preço
de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por kit; item 108 - plasma controle contendo 03 analitos
incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de
qualidade, compaível com analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível
patológico - 100 testes, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por pct; item 109 waaler rose / fator reumatóide em hemácias de carneiro - reagente pronto para uso - capacidade
para 60 testes , ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais) por kit; item 111 - antiestreptolisina
"o" em látex - reagente pronto para uso - capacidade para 100 testes, ao preço de r$ 23,9000
(vinte e tres reais e noventa centavos) por kit; item 112 - proteína c reativa em látex - reagente
pronto para uso - capacidade para 100 testes, ao preço de r$ 19,7900 (dezenove reais e setenta
e nove centavos) por kit; item 113 - fator reumatóide em látex - reagente pronto para uso capacidade 100 testes, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa centavos) por kit;
3) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 012 - tubo de fundo
cônico, volume de 15ml, pp, 17x120mm, com tampa rosqueável, com área para escrita e estéril,
ao preço de r$ 41,8000 (quarenta e um reais e oitenta centavos) por pct; item 015 - azul de cresil
brilhante com 100ml, ao preço de r$ 25,2000 (vinte e cinco reais e vinte centavos) por fr; item 017
- azul de metileno zihel nielsen 500ml, ao preço de r$ 16,2000 (dezesseis reais e vinte centavos)
por un; item 018 - cristal violeta para coloração de gram 500ml, ao preço de r$ 24,3000 (vinte e
quatro reais e trinta centavos) por fr; item 019 - fucsina fenicada para coloração de gram 500ml,
ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por fr; item 020 - fucsina fenicada para coloração de ziehl
nielsen 500ml, ao preço de r$ 20,7000 (vinte reais e setenta centavos) por fr; item 021 - eosina
azul de metileno seg.wrigth c/ - 25 grs. po-, ao preço de r$ 72,0000 (setenta e dois reais) por fr;
item 023 - lugol para coloracao de gram 500 ml, ao preço de r$ 18,9000 (dezoito reais e noventa
centavos) por fr; item 024 - alcool acetona p/ gram500ml, ao preço de r$ 11,7000 (onze reais e
setenta centavos) por fr; item 025 - solução descorante para coloração de ziehl neelsen ou
b.a.a.r, composta por ácido clorídrico e álcool etílico - frasco com 500ml, ao preço de r$ 18,9000
(dezoito reais e noventa centavos) por fr; item 026 - alcool metilico frasco com 01 litro, ao preço
de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por fr; item 027 - mif conservante parasitologico
frasco com 1000 ml, ao preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta centavos) por fr; item 028
- peras de borracha com 3 esferas , ao preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por
un; item 031 - ponteira amarela, universal, descartável, autoclavável, com volume de 1 a 200
microlitros - pcte com 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0100 (um centavo) por un; item 032 ponteira azul, universal, descartável, autoclavável, com volume de 100 a 1000 microlitros - pcte
com 500 unidades, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por un; item 034 - saco de lixo para
autoclave de 20 litros - pacote com 10 unidades, ao preço de r$ 7,3600 (sete reais e trinta e seis
centavos) por pct; item 035 - fita para ph ( 0 a 14) com 100 tiras, ao preço de r$ 49,5000
(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por cx; item 040 - troponina: kit para determinação
qualitativa de ctnl (troponina cardíaca humana) por imunocromatografia - kit com 20 a 25 testes,
ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por kit; item 041 - mononucleose em latex c/ 50 testes, ao
preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais) por pç; item 050 - cubeta de reação para
uso em automação, compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus ? roche, material
plástico ? cx contendo 15 racks com 12 poços cada, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro
reais) por ui; item 051 - escova p/lavar tubos de vidro (grande) c/ cerdas na ponta , ao preço de
r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 052 - escova p/ lavagem de tubo de vidro
(media), ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 053 - escova c/ cerdas
nas pontas p/ lavar tubos de vidro (pequena), ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos)
por un; item 054 - frasco coletor de urina , esteril , com tampa de rosca transparente capacidade
para 80ml , ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis centavos) por un; item 055 - coletor de urina
infantil unissex, volume de 100ml, estéril, incolor, descartável - cx com 100 unidades, ao preço de
r$ 50,4000 (cinquenta reais e quarenta centavos) por cx; item 056 - papel filtro qualitativo
redondo, diâmetro de 09 cm, gramatura de 80 g/m2, teor de cinza 0,5%, porosidade de 3 micras
- caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por cx;
item 057 - lampada p/ microscopio 6 volts 20w, ao preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta
centavos) por un; item 058 - óleo de imersão para microscopia - frasco com 100 ml, ao preço de
r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por fr; item 059 - camara de newbauer espelhada
unidade, ao preço de r$ 265,0000 (duzentos e sessenta e cinco reais) por un; item 061 - placa
de kline com 12 cavidades polidas - unidade, ao preço de r$ 28,8000 (vinte e oito reais e oitenta
centavos) por un; item 062 - termômetro de vidro para imersão em banho-maria, com escala
externa gravada de -10 a +60ºc e divisão de 01ºc; com diâmetro de 06mm e comprimento mínimo
de 260mm , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 064 - termômetro digital de
máxima e mínima, com cabo extensor para geladeira de 2 metros, ponta em inox, faixa de
temperatura externa: -50 a 70°c; faixa de temperatura interna: -20 a 70°c; resolução interna e
externa: 0,1°c; exatidão interna e externa: ±1°c; memória de máxima e mínima; função ¿reset¿;
alarme sonoro configurável de temperatura; suporte para mesa e parede; alimentação: 1 pilha
aaa de 1,5v , ao preço de r$ 56,0500 (cinquenta e seis reais e cinco centavos) por un; item 065
- sabao desincrostante pct c/ 01 kg, ao preço de r$ 23,4000 (vinte e tres reais e quarenta
centavos) por pct; item 071 - lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm, lisa - pcte
com 50 unidades, ao preço de r$ 5,6000 (cinco reais e sessenta centavos) por cx; item 072 lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm, com extremidade fosca - cx com 50
unidades, ao preço de r$ 6,2500 (seis reais e vinte e cinco centavos) por cx; item 076 torniquete (garrote) com motivos infantis, confeccionado em poliéster - lycra, isento de látex,
policarbonato, polioximetileno, com sistema de auto-trava, botão de regulagem de tensão, botão
de destravamento do sistema., ao preço de r$ 8,1000 (oito reais e dez centavos) por un; item 080
- bandagem adesiva pós coleta para adulto, em formato esférico e na cor bege - cx com 500
unidades, ao preço de r$ 14,9400 (quatorze reais e noventa e quatro centavos) por cx; item 082
- glicose aromatizada sabor limão - 75g para realização do teste de tolerância à glicose (ttg) -
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frasco com 300ml, ao preço de r$ 3,6000 (tres reais e sessenta centavos) por fr; item 100 - filtro
de plástico para exames parasitológicos, descartável, com encaixe para tubos cônicos - pct com
500 unidades, ao preço de r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro reais) por pct; item 103 indicador biológico composto por esporos vivos de alta resistência do microrganismo geobacilus
stearothermophilus, impregnados em um disco de papel-filtro, destinados ao controle e/ou
monitoramento de processos e ciclos de esterilização em autoclave por vapor saturado (calor
úmido) - 121°c a 134°c - cx com 10 unidades, ao preço de r$ 49,5000 (quarenta e nove reais e
cinquenta centavos) por cx; item 110 - antígeno para reação de vdrl - rpr brás, estabilizado e
pronto para uso, com controles positivo e negativo, apresentação: kit com 2x2,5ml., ao preço de
r$ 82,0000 (oitenta e dois reais) por fr; item 117 - agar cled ,fr c/ 500 grs, ao preço de r$ 378,0000
(trezentos e setenta e oito reais) por fr; item 118 - agar macconkey fr com 500g, ao preço de r$
351,0000 (trezentos e cinquenta e um reais) por fr; item 119 - agar muller hinton , fr c/ 500grs, ao
preço de r$ 337,5000 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) por fr; item 120 caldo rappaport vassidialis fr com 500g, ao preço de r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro
reais) por fr; item 121 - agar sal manitol fr com 500g, ao preço de r$ 297,0000 (duzentos e
noventa e sete reais) por fr; item 122 - agar salmonella-shigella (ss) fr com 500g, ao preço de r$
297,0000 (duzentos e noventa e sete reais) por fr; item 123 - caldo tioglicolato frasco com 500g,
ao preço de r$ 261,0000 (duzentos e sessenta e um reais) por fr; item 132 - meio para hemocultura - cx com 10 frascos de 45ml cada, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por cx; item 133
- hemocultura pediátrica: meio de cultura destinado ao isolamento de microrganismos em amostras
de sangue. caixa contendo 10 frascos de 9ml cada, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais
e noventa centavos) por cx; item 134 - alfa naftol frasco 10 ml, ao preço de r$ 9,9000 (nove reais
e noventa centavos) por fr; item 135 - cloreto ferrico 10 ml, ao preço de r$ 9,9000 (nove reais e
noventa centavos) por fr; item 136 - hidroxido de potassio a 40% 10ml, ao preço de r$ 10,6200
(dez reais e sessenta e dois centavos) por fr; item 139 - bac tray 1 sistema destinado a
identificacao bioquimica de bacterias gram negativas , cx c/ 10 testes., ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 140 - bac tray 2 sistema destinado
a identificação bioquímica de bactérias gram negativas, cx c/ 10 testes, ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 141 - bac tray 3 sistema destinado
a identificacao bioquimica de bacterias gram negatives cx c/ 10 testes, ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 142 - tiras para oxidase c/ 10 tiras,
ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 143 - reativo de
kovacs - frasco de 10 ml., ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por
fr; item 146 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/ certificado de
calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos)
por un; item 147 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros ( 100 ul ).
(com certificado de calibracao e com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais
e quarenta centavos) por un; item 148 - micropipetas automatica monocanal fixo 250 ul (c/
certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e
quarenta centavos) por un; item 149 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 500
microlitros ( 500 ul ), com certificado de calibração e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$
70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 150 - micropipeta automática monocanal
fixo 20 ml, ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 151 micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/
ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 152
- micropipetas automatica autoclavavel monocanal volume variavel de 10 a 100 microlitros, com
certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 139,0400 (cento e trinta e
nove reais e quatro centavos) por un; item 153 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal
volume variavel de 20 a 200 microlitros, com certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras,
ao preço de r$ 139,0400 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos) por un; item 154 micropipeta automática, monocanal, volume variável de 1000 a 5000 microlitros, com certificado
de calibração e ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais)
por un; item 155 - jarra de anaerobiose, de material rígido, leve, transparente, capacidade para
2,5l, dimensões 160x150 mm, com tampa e anel de vedação., ao preço de r$ 945,0000 (novecentos
e quarenta e cinco reais) por un; item 157 - detergente nao ionico 1000 ml, ao preço de r$
108,0000 (cento e oito reais) por fr;
4) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 011 - tubo de ensaio de
vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 022 - azul
eosina de metileno (giemsa), ao preço de r$ 39,5000 (trinta e nove reais e cinquenta centavos)
por un; item 037 - fita reagente para urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina,
urobilinogênio, cetonas, ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e
densidade (11 parâmetros) - frasco com 100 fitas, ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por fr;
item 046 - swab esteril de plastico sem meio de transporte ( c / 100 unidades), ao preço de r$
66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) por pct; item 066 - limpador desincrustante
sc-200 galão de 5 litros, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por gl; item 067 - placa de petri
descartavel 150x15mm , ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item
086 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 36 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de
r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por un; item 102 - deionizador: confeccionado em plastico pvc,
possuir sensor condutivimetro de alarme otico (alertando da necessidade da troca da coluna).
lampada vermelha da celula condutimetrica indicando quando ha necessidade de troca da coluna
intercambiavel. condutividade : 0,7 a 4,0 µ s/cm. resistividade : 1,5 a 0,3 m o xcm. ph: 5 a 8.
eletrolitos totais dissolvidos <1 ppm. dimensoes em cm 20xh77. vazao 50l/hora., ao preço de r$
2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item 104 - cubeta de reação de material plástico,
para uso em coagulômetro modelo maxclott - cx contendo 175 racks com 04 poços cada , ao
preço de r$ 400,0000 (quatrocentos reais) por un; item 105 - cubeta de reação volume 150µl,
material plástico, para uso em coagulômetro modelo quicktime, acompanhado de 100 unidades de
imãs em formato cilíndrico, específicos para esse tipo de cubeta ? cx com 100 unidades, ao
preço de r$ 220,0000 (duzentos e vinte reais) por cx; item 138 - rugai modificado (pessoa e silva
) c/ 25 tubos, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por pct; item 159 - suporte para 8
micropipetas do tipo carrossel, fabricado em plástico, com capacidade para acomodar 6
pipetadores monocanais e 2 multicanais, ao preço de r$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais)
por un; item 161 - disco atb amicacina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000
(vinte e tres reais) por fr; item 162 - disco atb ampicilina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 163 - disco atb cefalotina 30 mcg - frasco com
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50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 164 - disco atb cefoxitina 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 165 - disco
atb ceftazidima 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por
fr; item 166 - disco atb ceftriaxona 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000
(vinte e cinco reais) por fr; item 167 - disco atb ciprofloxacina 05 mcg - frasco com 50 unidades,
ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 168 - disco atb clindamicina 02 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 169 - disco atb
gentamicina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por
fr; item 170 - disco atb norfloxacina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000
(vinte e cinco reais) por fr; item 171 - disco atb novobiocina 05 mcg - frasco com 50 unidade, ao
preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 172 - disco atb optoquina 05 mcg - frasco
com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 173 - disco atb
oxacilina 01 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr;
item 174 - disco atb penicilina g 10u - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e
cinco reais) por fr; item 175 - disco atb rifampicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 176 - disco atb sulfazotrim 25 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por pç; item 177 - disco atb vancomicina
30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 178
- disco atb amoxacilina + ác. clavulânico 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 179 - disco atb bacitracina 10 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 180 - disco atb cefepime 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 181 disco atb eritromicina 15 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 182 - disco atb imipinem 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 183 - disco atb levofloxacina 05 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 184 - disco atb linezolida 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 185 disco atb meropenem 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 186 - disco atb nitrofurantoína 300 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de
r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 187 - disco atb piperacilina + tazobactam 110 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 188 - disco atb
ampicilina + sulbactam 20 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 189 - disco atb ceftazidima 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 190 - disco atb nitrofurantoína 100 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 191 - disco atb penicilina 1u frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 192 - disco atb
piperacilina + tazobactam 30-06 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e
cinco reais) por fr; item 193 - disco atb vancomicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 194 - disco atb ampicilina 02 mcg- frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 195 - disco atb gentamicina 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 196 disco atb linezolida 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 197 - disco atb polimixina b 300 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 198 - disco atb gentamicina 120 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un;
5) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 048 - eppendorf de plástico,
estéril, descartável, com capacidade 0,5 ml - pcte 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0400 (quatro
centavos) por un; item 049 - eppendorf de plástico, estéril, descartável, com capacidade de 1,5
ml - pcte 500 unidades, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por un; item 063 - termômetro
para estufas bacteriológicas e esterilização a seco, com escala interna, capilar redondo branco
ou amarelo, preenchimento de mercúrio (hg), variação de -10 a 320ºc, com divisão de 5ºc unidade;, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 068 - placa de petri
esteril, descartavel, transparente, com divisao para dois compartimentos, lisa, dimensoes: 90 x
15 mm, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por un; item 069 - placa de petri esteril,
descartavel, transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 90 x 15 mm, ao preço de r$
0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 070 - placa de petri esteril, descartavel,
transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 60 x 15 mm, ao preço de r$ 0,4800 (quarenta
e oito centavos) por un; item 077 - agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo, 25x8mm
(verde), estéril, descartável, medida: 21g x 1", não pirogênica, não tóxica, livre de látex, com
cânula em aço inoxidável, siliconizada, trifacetada e com dispositivo de segurança - cx com 100
unidades, ao preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por cx; item 078 agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo, 25x7mm (verde), estéril, descartável, medida:
21g x 1", não pirogênica, não tóxica, livre de látex, com cânula em aço inoxidável, siliconizada,
trifacetada e e com dispositivo de segurança- cx com 100 unidades, ao preço de r$ 38,9000
(trinta e oito reais e noventa centavos) por cx; item 088 - bandeja retangular aco inox, sem tampa,
medida: 30 comp. x 20 largura x 04 altura - para 1800 ml aproximadamente, ao preço de r$
66,9000 (sessenta e seis reais e noventa centavos) por un; item 090 - cabo 3 para bisturi 13 cm
(p/lam. 10,11,12 e15), ao preço de r$ 11,6000 (onze reais e sessenta centavos) por un; item 091
- bequer de vidro graduado 100ml , ao preço de r$ 6,2000 (seis reais e vinte centavos) por un;
item 092 - bequer de vidro graduado 250ml , ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e sessenta
centavos) por un; item 093 - bequer de vidro graduado 50ml , ao preço de r$ 4,8000 (quatro reais
e oitenta centavos) por un; item 094 - caixa termica 8,5 litros: tampa articulada e alça superior
para fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões
internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as
dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 299,0000
(duzentos e noventa e nove reais) por un; item 096 - caixa termica 15 litros com termometro
contendo tampa articulada e alca superior para facil transporte.material polipropileno, isolante
termico: poliuretano dimensoes aproximadas ( comp x larg x alt ) : 37x25x36 cm. - preferencialmente na cor azul ou vermelha . a capacidade e as dimensoes podem variar em até 10% para
mais ou para menos. possuir termometro de maxima e minima com funcao °c/°f. peso aproximado
de 1,86 kg., ao preço de r$ 198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un; item 099 - glicerina bi
desti-lada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em suspensao,isento de
odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro
reais e noventa centavos) por fr; item 106 - hipoclorito de sodio liquido 2,5%, bactericida,
fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da pele e nem exala vapores toxicos,
utilizado no processamento de materiais biologicos - embalagem com dados do fabricante,
validade com registro no m.s., ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por lt; item
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156 - maleta com duas bandejas articuladas, com alça e fechamento com trava, em polipropileno
(ou similar), cor: branca , medida aproximada de 37 x 19 x 19 cm, ao preço de r$ 136,0000 (cento
e trinta e seis reais) por pç;
6) CONTRATADA: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 001 - tubo de plástico p/ coleta de sangue a vácuo para vhs manual, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 2ml, com citrato
de sódio 3,2%, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor preta,
acompanhado de pipeta plástica graduada com adaptador de borracha adequado para leitura do
exame vhs manual - pct com 200 unidades, ao preço de r$ 246,0000 (duzentos e quarenta e seis
reais) por pct; item 003 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 4ml, com edta
k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100
unidades, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por cx; item 004 - tubo de plástico para
coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 2ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa
protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 33,0000 (trinta e tres
reais) por pct; item 005 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 2ml, com fluoreto
de sódio + edta k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor cinza ?
pct com 100 unidades, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por pct; item 006 - tubo coleta a
vácuo com gel separador e ativador de coágulo - tampa com rosca de segurança - volume 5,0 ml
- pct com 100 unidades, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx; item 007 - tubo
de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, parede dupla
pet/ pp, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 2ml, com citrato de sódio 3,2%,
tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor azul - pct com 100 unidades,
ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por pct; item 008 - tubo de plástico para coleta
de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 3,5ml, com gel separador e ativador de coágulo, tampa de borracha
siliconizada e capa protetora rosqueável na cor vermelha - pct com 100 unidades, ao preço de
r$ 50,0000 (cinquenta reais) por pct; item 009 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo,
com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume
4ml, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor branca - pct com 100
unidades, ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por pct; item 013 - tubo para coleta de
sangue a vácuo, em pet, tamanho 16x100mm, estéril, descartável, incolor, volume de 9,0ml, com
heparina sódica, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor verde
- pct com 100 unidades, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por pct; item 014 - tubo de
plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm,
estéril, descartável, incolor, volume 4ml, edta k2 e gel separador, com tampa de borracha siliconizada
e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 58,0000
(cinquenta e oito reais) por pct; item 016 - seringa de plástico em polipropileno, tipo luer, com
tampa de vedação, bico universal, estéril, descartável, incolor, graduada, volume de 3ml, com
heparina de lítio balanceada (concentração mínima de 25 ui/ml) jateada na parede interna da
seringa, para coleta de sangue para gasometria - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 2,6500
(dois reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 075 - torniquete (garrote) descartável,
adulto, em borracha sintética, tipo strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$ 28,5000 (vinte
e oito reais e cinquenta centavos) por cx;
7) CONTRATADA: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI - item 002 - tubo capilar de vidro para microhematócrito, sem heparina, volume 70µl,
comprimento 75mm - frasco com 100 unidades , ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item
029 - alça calibrada descartável 1/100, pacote com 100 unidades, uma extremidade com alça
calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pct; item 030
- alça calibrada descartável 1/1000, pacote com 100 unidades, uma extremidade com alça
calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pct; item 033
- ponteira universal, descartável, autoclavavel, para micropipetas de volume de 1000 a 5000
microlitros, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 060 - laminula para camara
de newbauer 20x26x0,4 mm caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por cx;
item 073 - lamínulas de vidro para microscopia, tamanho 22x22 mm - embalagem com 10 cxs com
100 unidades, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco centavos) por cx; item 074 - algodão
hidrófobo em rama - rolo com 500g, ao preço de r$ 12,9000 (doze reais e noventa centavos) por
pct; item 079 - adaptador de agulhas múltiplas para coleta a vácuo de liberação rápida, ao preço
de r$ 0,3000 (trinta centavos) por un; item 083 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 10 ml -vidro
temperado , ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 084 - pipeta de vidro
graduada 1/100 - 5 ml -vidro temperado , ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por
un; item 085 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 2ml, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por un; item 087 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 72 tubos- 16
x 20 mm, ao preço de r$ 63,2000 (sessenta e tres reais e vinte centavos) por un; item 097 coletor rígido para perfurocortantes. fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável,
permitir a visualização do conteúdo descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para
transporte, tampa com abertura específica para descarte de agulhas e trava para descarte
definitivo. capacidade de 7 litros ( retangular ). atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 28,5000
(vinte e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 098 - coletor rígido para perfurocortantes.
fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável, permitir a visualização do conteúdo
descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica
para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. capacidade de 0,9 litros ( redondo ).
atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 101 - rack (ou
estante) para vhs, de plástico, sem graduação, com espaço para 10 tubos, para sistema manual,
ao preço de r$ 86,0500 (oitenta e seis reais e cinco centavos) por un; item 116 - agar (citrato)
simons com 500 gramas, ao preço de r$ 466,3000 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta
centavos) por fr; item 124 - caldo bhi frasco com 500g, ao preço de r$ 396,6000 (trezentos e
noventa e seis reais e sessenta centavos) por fr; item 126 - peptona bacteriologica - frasco com
500g, ao preço de r$ 391,2000 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) por un.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 203/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 200/2020 (Ata de Registro de Preços: 042/2021, 043/2021, 044/2021 e
045/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA para o Bloco III que oferto o valor global
de R$ 59.700,18 (cinquenta e nove mil e setecentos reais e dezoito centavos);
2) CONTRATADA: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para os Bloco II que ofertou o
valor global de R$ 134.500,00 Cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais) e Bloco V que ofertou
o valor global de R$ 8.935,50 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos);
3) CONTRATADA: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI para o Bloco IV que ofertou o valor global
de R$ 61.448,52 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos)
4) CONTRATADA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP para o Bloco VI que ofertou o valor
global de R$ 571,35 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 204/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/2020 (Ata de Registro de
Preços: 033/2021 e 034/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 022 - lâmpada 20w para o analisador
bioquimico bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 1.300,0000 (hum mil e trezentos reais) por un;
item 023 - tubo redutor de amostra para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico bs 200e/ bioclin 2200, material plástico -– cx contendo 100 unidades, ao preço de r$
75,9000 (setenta e cinco reais e noventa centavos) por un; item 024 - tanque interno
de
esgoto para o analisador bioquímico cbs 200e / bioclin 2200, ao preço de r$ 1.200,0000 (hum mil
e duzentos reais) por un; item 025 - agulha de reagente/amostra para o equipamento bs200e /
bioclin 2200, ao preço de r$ 4.100,0000 (quatro mil e cem reais) por un; item 026 - bomba knf
grande limpeza interior/exterior para analisador de bioquímica bs200e/bioclin2200., ao preço de
r$ 3.500,0000 (tres mil e quinhentos reais) por un; item 027 - bomba knf pequena limpeza exterior
da agulha para analisador de bioquímica bs200e/bs2200., ao preço de r$ 2.600,0000 (dois mil e
seiscentos reais) por un; item 028 - valvula lee de reagente para analisador de bioquímica
bs200e / bioclin 2200., ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais) por un; item 029
- cubeta de reação para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico bs 200e/
bioclin 2200, material plástico - cx contendo 08 racks com 06 poços cada, ao preço de r$
2.200,0000 (dois mil e duzentos reais) por cx; item 030 - seringa de amostra para o analisador
bioquimico bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais) por pç;
item 031 - tubulação de chegada na agulha de amostra para analisador de bioquímica bs200e /
bioclin 2200., ao preço de r$ 500,0000 (quinhentos reais) por un; item 032 - kit de manutencao
preventiva para o equipamento analisador bioquímico - marca bioclin - modelo bioclin 2200/
bs200e, ao preço de r$ 1.580,0000 (hum mil e quinhentos e oitenta reais) por kit; item 033 - placa
do fotômetro para o equipamento analisador bioquímico bs 200e/ bioclin 2200, ao preço de r$
11.600,0000 (onze mil e seiscentos reais) por pç; item 034 - teflon da seringa de amostra/
reagente para bs200/ bioclin 2200, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 035 - válvula de 3 (três) vias p/ bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 2.200,0000 (dois mil e duzentos
reais) por un; item 049 - placa volumétrica hematoclin 5,3/ bc5300, ao preço de r$ 1.500,0000
(hum mil e quinhentos reais) por un; item 050 - válvula marron de 03 vias hematoclin 5,3/ bc5300,
ao preço de r$ 2.100,0000 (dois mil e cem reais) por un; item 051 - válvula de 2 (duas) vias p/
hematoclin 5,3 / bc5300, ao preço de r$ 1.900,0000 (hum mil e novecentos reais) por un;
2) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA - item 036 - housing para o eletrodo de referência
compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112284180, ao preço de r$ 2.391,2000 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) por pç; item 037
- eletrodo seletivo de cloreto compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche código 3112306180, ao preço de r$ 2.289,3000 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta
centavos) por un; item 038 - eletrodo seletivo de potássio compatível com o analisador de
eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3110338180, ao preço de r$ 2.632,5000 (dois mil e
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 039 - eletrodo seletivo de sódio compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3110419180, ao
pre-ço de r$ 2.539,6000 (dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) por un;
item 041 - roller peristaltic pump para o equipamento analisador de ions seletivo marca avl9180,
compativel com o cod.03067343001, ao preço de r$ 143,7000 (cento e quarenta e tres reais e
setenta centavos) por un; item 042 - tube set peristaltic pump ea compativel com o analisador de
eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 03087697001, ao preço de r$ 151,6000 (cento e
cinquenta e um reais e sessenta centavos) por pç; item 043 - harness main tubing compativel
com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3074064001, ao preço de r$
594,3000 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) por pç; item 044 - fill port
complete ea compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112519018,
ao preço de r$ 82,9000 (oitenta e dois reais e noventa centavos) por un; item 045 - bobina papel
impressora, tipo papel térmico, comprimento 30m, largura 38mm, aplicação analisador de eletrólitos
avl 9180, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 046 - sensor de
hemoglobina para o equipamento contador de celulas sysmex xs - 1oooi - referencia compativel:
hgb unit c2 xs - cod.4951492001 , ao preço de r$ 845,1000 (oitocentos e quarenta e cinco reais
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e dez centavos) por pç; item 047 - air pump set n01 para o equipamento contador de celulas xs
1000i - marca sysmex, ao preço de r$ 2.518,5000 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e
cinquenta centavos) por pç.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 212/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 209/2020 (Ata de Registro de Preços: 047/2021 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA item 001 - tubo de plástico
para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 4ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa
protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 38,4000 (trinta e oito
reais e quarenta centavos) por cx.
Varginha, 30 de junho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – JUNHO/2021
Nº Contrato:
073/2021
Contratada:
ILUMMINAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS
EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 99.600,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de uso geral
Vigência:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/07/2021
Fundamento:
Licitação nº. 091/2021 – Pregão Presencial nº. 091/2021
Signatário pela Contratada: Maria Inês Borges
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
074/2021
Contratada:
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 13.521,20
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos
Vigência:
02/06/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Licitação nº. 093/2021 – Pregão Presencial nº. 093/2021
Signatário pela Contratada: Gabriella Fernandes Siqueira Arouca
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
075/2021
Contratada:
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 1.728,78
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos
Vigência:
02/06/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Licitação nº. 093/2021 – Pregão Presencial nº. 093/2021
Signatário pela Contratada: Keila Junia Jacinto Silva
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
076/2021
Contratada:
RAFAEL JOSÉ MACIEL 06851694646
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 15.246,60
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos
Vigência:
02/06/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Licitação nº. 093/2021 – Pregão Presencial nº. 093/2021
Signatário pela Contratada: Rafael José Maciel
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
077/2021
Contratada:
HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 26.487,05
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos
Vigência:
02/06/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Licitação nº. 093/2021 – Pregão Presencial nº. 093/2021
Signatário pela Contratada: Hericon Felipe Tristão Nascimento
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
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Nº Contrato:
078/2021
Contratada:
ILUMMINAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS
EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 10.316,65
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
corretiva em lavadora ultrassônica, incluindo o fornecimento de peças
Vigência:
06 (seis) meses
Fundamento:
Licitação nº. 103/2021 – Pregão Presencial nº. 103/2021
Signatário pela Contratada: Maria Inês Borges
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
079/2021
Contratada:
ILUMMINAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS
EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 4.450,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
manutenção preventiva, corretiva e calibração em câmaras de refrigeração, incluindo fornecimento
de peças..
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 098/2021 – Pregão Presencial nº. 098/2021
Signatário pela Contratada: Maria Inês Borges
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
080/2021
Contratada:
CCL PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$16.800,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para cabine de
segurança biológica, incluindo fornecimento de peças
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 106/2021 – Pregão Presencial nº. 106/2021
Signatário pela Contratada: Alcir Leal dos Santos
Maria Angélica Sadir Prieto
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
081/2021
Contratada:
ANA SÍLVIA DE SOUZA AGUIAR
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$126.000,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 088/2021 – Pregão Presencial nº. 088/2021
Signatário pela Contratada: Ana Sílvia de Souza Aguiar
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
082/2021
Contratada:
ILUMMINAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS
EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 3.160,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos condicionadores de ar
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 088/2021 – Pregão Presencial nº. 088/2021
Signatário pela Contratada: Maria Inês Borges
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
083/2021
Contratada:
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 5.189,00
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos para reforma
da lavanderia
Vigência:
03 (três) meses
Fundamento:
Licitação nº. 111/2021 – Pregão Presencial nº. 111/2021
Signatário pela Contratada: Gabriella Fernandes Siqueira Arouca
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
084/2021
Contratada:
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 3.350,10
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos para reforma
da lavanderia
Vigência:
03 (três) meses
Fundamento:
Licitação nº. 111/2021 – Pregão Presencial nº. 111/2021
Signatário pela Contratada: Keila Junia Jacinto Silva
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
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Nº Contrato:
085/2021
Contratada:
COMERCIAL MUTUCÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 6.015,10
Objeto:
Aquisição de materiais de manutenção diversos para reforma
da lavanderia
Vigência:
03 (três) meses
Fundamento:
Licitação nº. 111/2021 – Pregão Presencial nº. 111/2021
Signatário pela Contratada: Helder Wallace Moura
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVOS DE CONTRATOS – JUNHO/2021
Nº Contrato:
027/2021 – I aditivo
Contratada:
FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Aquisição de bens diversos
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 197/2020 – Pregão Presencial nº. 194/2020
Signatário pela Contratada: Ivayr Dieb Farah Júnior
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Supressão / cancelamento de ítens
Prazo aditado:
Permanece o inicial
Valor Suprimido:
R$ 23.840,00
Valor Contratado:
R$ 25.354,00
Data do Contrato:
17/02/2021
Data do Aditivo:
11/06/2021
=
Nº Contrato:
045/2021 – I aditivo
Contratada:
JULIANO MOREIRA REIS FILHO
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em avaliação cardiológica, para atendimento a pacientes oncológicos e pacientes que realizarão cirurgias
de catarata na FHOMUV.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 039/2021 – Pregão Presencial nº.039/2021
Signatário pela Contratada: Juliano Moreira Reis Filho
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Habilitação dos profissionais para realização dos serviços na
especialidade de cardiologia: Juliano Moreira Reis Filho CRM 63389 e Marcelo Bíscaro Carvalho
CRM 54114.
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
Permanece o inicial
Valor Contratado:
R$ 146.625,00
Data do Contrato:
19/03/2021
Data do Aditivo:
22/06/2021
=
Nº Contrato:
069/2020 – I aditivo
Contratada:
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM
SERVIÇOS
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de
licença de uso de ferramentas informatizadas (softwares) para as áreas de controle de pessoal,
contabilidade, tesouraria, patrimônio e frotas para a Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 071/2020 – Pregão Presencial nº. 070/2020
Signatário pela Contratada: Jeferson Francisco da Silva
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 15/07/2021
Valor Aditado:
R$ 35.000,00
Valor Contratado:
R$ 39.400,00
Data do Contrato:
15/07/2020
Data do Aditivo:
23/06/2021
=
Nº Contrato:
098/2019 – II aditivo
Contratada:
ANGIOALERGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 099/2019 - Credenciamento nº 004/2019 Chamamento Público nº 004/2019
Signatário pela Contratada: Daniandra Figueiredo de Morais Rocha
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)
Prazo aditado:
Permanece o inicial
Valor Acrescido:
R$ 3.250,02
Valor Contratado:
R$ 13.000,08
Data do Contrato:
09/09/2019
Data do Aditivo:
23/06/2021
=
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Nº Contrato:
078/2018 – IV aditivo
Contratada:
MGX SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços técnicos especializados para
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos: nobreak 30 kva, marca cm comandos modelo conception e estabilizador, marca cm comandos - modelo perfection serie premium.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 091/2018 – Pregão Presencial nº. 090/2018
Signatário pela Contratada: Washington de Melo Gomes
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2021
Valor Aditado:
R$ 12.000,00
Valor Contratado:
R$ 12.000,00
Data do Contrato:
30/07/2018
Data do Aditivo:
28/06/2021
=
Nº Contrato:
338/2016 – V aditivo
Contratada:
NEFROSUL CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Outorga de concessão/autorização de uso de parte de suas
dependências, localizada à rua presidente tancredo neves, nº 500, bairro bom pastor, consistindo em área medindo 387,80 m² (trezentos e oitenta e sete metros e oitenta centímetros
quadrados), com entrada pela rua Álvaro Mendes, s/nº, que entre si celebram a Fundação
Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV e Nefrosul Clínica de Doenças Renais Ltda.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 154/2016, Concorrência nº 001/2016
Signatário pela Contratada: Raimundo Nonato de Castro Andrade
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Decréscimo de percentual de 9,75% para 7,5 %. referente aos
serviços dialíticos.
Prazo aditado:
Permanece o inicial
Valor suprimido:
R$ 46.000,00
Valor Contratado:
R$ 60.000,00
Data do Contrato:
19/12/2016
Data do Aditivo:
26/06/2021
=
Nº Contrato:
068/2020 – I aditivo
Contratada:
CENTRO VARGINHENSE DE MEDICINA NUCLEAR LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
tratamento complementar com iodoradioativo (rit) e realização de cintilografia óssea de pesquisa
de corpo inteiro (pci)
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 070/2020 – Pregão Presencial nº 069/2020
Signatário pela Contratada: Alexandre Peloso Braga Raimundo Nonato de Castro
Andrade
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 03/07/2021
Valor Aditado:
R$ 96.459,92
Valor Contratado:
R$ 96.459,92
Data do Contrato:
03/07/2020
Data do Aditivo:
28/06/2021
=
Nº Contrato:
076/2018 – IV aditivo
Contratada:
GENETICENTER – CENTRO DE GENÉTICA LTDA- ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a realização de
exames por técnica de biologia molecular
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação n.º 088/2018 – Pregão Presencial n.º 087/2018
Signatário pela Contratada: Silvio Wandalsen Arndt
Andrea Wandalsen Arndt Almeida
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 26/07/2021
Valor Aditado:
R$ 46.120,04
Valor Contratado:
R$ 230.600,04
Data do Contrato:
26/07/2018
Data do Aditivo:
28/06/2021
=
Nº Contrato:
070/2020 – I aditivo
Contratada:
ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para licenciamento de
softwares de gestão de conteúdo e customização de layout e de atendimento a lei complementar
nº 131/09, contemplando os serviços de migração de dados, capacitação de servidores,
implantação de suporte, atualização legal e corretiva e serviços de hospedagem em data center,
no âmbito do “portal institucional e de transparência”
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 081/2020 – Pregão Presencial nº. 080/2020
Signatário pela Contratada: Willian João de Oliveira
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses apartir de 22/07/2021
Valor Aditado:
R$ 9.480,00
Valor Contratado:
R$ 9.480,00
Data do Contrato:
22/07/2020
Data do Aditivo:
29/06/2021
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Nº Contrato:
072/2018 – III aditivo
Contratada:
HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
corretiva e preventiva no equipamento de automação da marca roche – modelo cobas mira plus
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 079/2018 – Pregão Presencial nº. 078/2018
Signatário pela Contratada: Michel Lommez Menezes
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 19/07/2021
Valor Aditado:
R$ 9.408,00
Valor Contratado:
R$ 9.408,00
Data do Contrato:
19/07/2018
Data do Aditivo:
29/06/2021

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA

PORTARIA Nº 082/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE DECORRENTE DE
AFASTAMENTO POR FÉRIAS.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR o Senhor JOÃO MARCOS MACEDO SILVEIRA, Técnico de Enfermagem da base
de Piumhi, para substituir, temporariamente, a Senhora CLEUNICE APARECIDA DA SILVA ARAUJO, técnico de enfermagem da base de Piumhi na função gratificada de apoiador de base.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias e perdurará até que a mesma retorne as suas atividades normais.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.

“ HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ”
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021
Na qualidade de Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha MG-, 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 / 2.002 e
subsidiariamente na Lei nº. 8.666 / 1.993 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311 /
2.003, alterado pelo Decreto nº. 4.081, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2.006, alterada pela Lei n°. 147 / 2.014, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de
ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Instituição.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto a aquisição de combustíveis – gasolina
comum e diesel S10, para as viaturas da Guarda Civil Municipal de Varginha, mediante
as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos e ADJUDICO, em
favor da empresa POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., a aquisição de até
30.000 (trinta mil) litros de gasolina comum e 2.000 (dois mil) litros de diesel s-10, em fornecimento
firmado por um período de 12 meses.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Varginha (MG), 01 de Julho de 2021.
Marcos Cleber Sales
Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal de Varginha MG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 080/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE
BASE.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações;
RESOLVE,
1º. DISPENSAR o empregado público abaixo relacionado da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
ANDRÉ FELIPE TIANGO
ALFENAS
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 081/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR
DE BASE .
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR o empregado público abaixo relacionado para função gratificada de apoiador de base.
NOME
BASE
CARGO
JOÃO PAULO MOREIRA CABRAL
ALFENAS
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de 01/07/2021, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 083/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE DECORRENTE DE
AFASTAMENTO POR FÉRIAS.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR o Senhor PAULO DONIZETE SOUZA, condutor de ambulância da base
descentralizada de Lavras, para substituir, temporariamente, a Senhora LISIANE DE ANDRADE
GUIMARÃES, condutor de ambulância da base descentralizada de Lavras na função gratificada
de apoiador de base.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias e perdurará até que a mesma retorne as suas atividades normais.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 084/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE DECORRENTE DE
AFASTAMENTO POR FÉRIAS.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR o Senhor DIOGO RESENDE VALIM, condutor de ambulância da base descentralizada de Passos, para substituir, temporariamente, o Senhor DOUGLAS MOREIRA DA SILVA,
condutor de ambulância da base descentralizada de Passos na função gratificada de apoiador
de base.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias e perdurará até que o mesmo retorne as suas atividades normais.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618

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

JULHO DE 2021

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 085/2021, DE 30 DE JUNHO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA

O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, VII, do
Estatuto e suas alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 003/2021, devidamente homologado pela portaria 074/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF.
ELIZA FONSECA MANOEL MENDES DELFINÓPOLIS/ TÉCNICO DE ENFERMAGEM
1º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior, fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 003/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 30 de junho de 2021.

LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO A ARP Nº 016/2020
PROCESSO Nº 089/2020
Objeto: 2º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 016/2020, para o item 58 – Pasta
AZ.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Minas Papelaria e Informática LTDA.
CNPJ: 28.488.297/0001-03
Valor do realinhamento: de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) para R$ 11,45 (onze
reais e quarenta e cinco centavos).
Base Legal: Art. 65, II, ‘d´da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 17 do Decreto Federal 7.982/2013.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 01 de Julho de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo
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“HOMOLOGAÇÃO”

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Varginha/MG, 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 10.520/02, Lei
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei nº 147/14 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, pela Resolução Legislativa nº 4/
2009 e não merecendo a mesmo qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando ainda a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de
Recurso, face a absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na
sessão pública do Pregão.
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada
satisfaz os interesses da Administração Pública, e consequentemente da Câmara
Municipal de Varginha/MG.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos
de informática, conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da Lei de Licitatória
em favor da empresa System Networks Ltda – ME, item 01 – Computador Desktop
(Conforme especificações contidas no Termo de Referência), ao preço de R$ 3.440,00
(três mil, quatrocentos e quarenta reais) a unidade, cujo valor total da contratação é
de R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais).
Proceda-se aos atos formais para cumprimento da decisão ora prolatada.
Câmara Municipal de Varginha/MG, 30 de junho de 2021
Zilda Maria da Silva
Presidente da Câmara Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR

Fica autorizada a contrato ação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos 9.046/2020, 12.313/2020, 20.814/2020, 21.042/2020, 21.050/2020, 125/2021, 2.323/2021, 2.670/2021, 4.698/2021, 5.408/2021, 5.770/2021, 5.771/2021, 5.892/2021,
6.271/2021, 7.131/2021 e 7.177/2021 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
ADRIANO ANTUNES DA SILVA

CARGO
TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

SITUAÇÃO
2

ADRIENE PATRICIA FERREIRA PIRES

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ALEXANDRA RIBEIRO SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ALICE CORREA BRITO

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

AMANDA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

AMANDA BORGES CRABI

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

ANA CLAUDIA DE TOLEDO RUFINO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ANDRÉ LUIS RIBEIRO CLAUDINO

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

CLEUSIANA RODRIGUES BONDI

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ELISÂNGELA ANDRADE ALVES

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ELIZANDRA VICENTE

PROFESSOR P-II – EDUCAÇÃO FÍSICA

3

ERMELINDA TERESINHA SILVA MARQUES

TNS/PS/BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO

1

GABRIEL PRADO DE OLIVEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

GISLAINE DE FÁTIMA MANOEL

AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

GRAZIELLA REGINA EDUARDO DA SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

IMACULADA CONCEIÇÃO DE MOURA ROCHA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

INGRID PRADO MORAES

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

1

ISABELA CRISTINA SILVA MORAES

TNS/PS/BIOQUÍMICO

1

ISABELLA DAVO DE MENDONÇA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

1

JANAINA DA SILVA

TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

1

JÉSSICA DE CÁSSIA DO PRADO SERAFIM ARTUR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

JÉSSICA HELOÍSA DOS SANTOS

TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA

1

KAREN AVILA DE SOUZA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

1

KARINA GOMES DE ANDRADE

TNS/PS/ENFERMEIRO

1

LADY KELLEN CANDIDO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LEONARDO COELHO GOMES

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

LETÍCIA SILVA TAVARES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LETICIA SOUZA VASCONCELOS

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

1

LILIANE AVELAR AMORIM DE OLIVEIRA

TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO

3

LILIANE DA SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA

1

LUCAS GONÇALVES GADAGNOTO

TÉCNICO EM RAIO-X

1

PERÍODO
21/05/2021 até 16/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/06/2021 até 03/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/06/2021 até 04/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
31/05/2021 até 26/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
24/05/2021 até 19/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/06/2021 até 04/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/06/2021 até 06/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
06/05/2021 até 01/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
04/06/2021 até 30/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
27/05/2021 até 23/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
28/05/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou
enquanto durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
21/05/2021 até 16/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/06/2021 até 03/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
20/05/2021 até 19/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
26/05/2021 até 22/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/06/2021 até 03/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
20/04/2021 até 16/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
02/06/2021 até 28/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
02/06/2021 até 28/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
27/05/2021 até 11/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
14/06/2021 até 13/06/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
24/05/2021 até 20/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
01/06/2021 até 27/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
15/06/2021 até 15/08/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
20/05/2021 até 15/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/05/2021 até 13/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/06/2021 até 06/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
22/04/2021 até 18/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
02/06/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou
enquanto durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
27/05/2021 até 23/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/06/2021 até 05/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
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NOME

CARGO

LUCIANA APARECIDA COLCHETTO ASSIS

TNS/PS/ENFERMEIRO

SITUAÇÃO
1

LUCIANA CAVALCANTI CHAGAS

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LUCIANA DE PAULA VIANNA BRITO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MAGALI DA GLORIA SILVA REZENDE MIRANDA

TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO

3

MAGNA EDIMEIA ALVES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MARIA LÚCIA FERRONI TAVARES

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

1

MARIANA APARECIDA REZENDE LOPES

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MAURÍCIO DE BARROS

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊCIA

1

MICAELA FELIX DE OLIVEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MONIQUE KEIKO ARANTES HIGASKINO

TNS/PS/BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO

1

NAJARA SANTOS CESÁRIO

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

1

NATÁLIA APARECIDA DA CUNHA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

NATIELE TAMARA FELICIANO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

OSEIAS MARTINS LOURENÇO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ROSIANA MOREIRA NICOLAU PINTO

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ROSIANE CAINELLI FERREIRA BORATO

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

THAYLOR MOREIRA LIMA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

THIAGO HENRIQUE CUNHA CAMPOS

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

1

NOME
ALINE MARTINS LOPES
ANDREA CAMILO SILVA
ANGELA MARIA DOS REIS
BARBARA PATRÍCIA PINTO DA SILVA MAIA
DAYSE SANTOS CAMBRAIA
ERASMO RICARDO MORAIS
FABIOLA KERCKHOFF
KARINA AUGUSTA FREITAS
LARYSSA SOARES LIMA
MARIA DOS ANJOS RODRIGUES
MARINA MACIENTE SILVA
RAFAELA FERREIRA HIGINO
NOME
ADRIANO DA SILVA ANTUNES
ALEXANDRA RIBEIRO SILVA
ANA CAROLINE BATISTA SOUZA
BEATRIZ SOUZA TERRA
BRÍGIDA CRISTINA ELIAS CAMPOS
BRUNA DA SILVA
CRISTIAN RODRIGO DE FARIA
ELISÂNGELA DE ANDRADE SILVA
FLÁVIA DA SILVA PRIMO
FLÁVIA DE SOUZA BARBOSA
GRAZIELLA REGINA EDUARDO DA SILVA
GRAZIELLA REGINA EDUARDO DA SILVA
HELOÍSA FIDELIS PEREIRA
HENRIQUE GJORUP BARCELLOS
IRAI ROSARIA MATOS
ISABELA CRISTINA SILVA MORAES
JÉSSICA DE CÁSSIA DO PRADO SERAFIM ARTUR
JULIO CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA
LETICIA DE ALMEIDA BENTO
LILIANE DA SILVA
LUCAS AVELINO DA SILVA
LUCAS GONÇALVES GADAGNOTO
LUCIANA APARECIDA COLCHETTO ASSIS
LUCIANA DE PAULA VIANNA BRITO
MARCELA DA SILVA LEMES SOARES
MARIANA APARECIDA REZENDE LOPES
MARLI LUZIA FERREIRA RODRIGUES
MÔNICA REGINA RIGAS DOS SANTOS
RAQUEL APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
SARA IANE DA SILVA ASSIS
TANIA MARA DE JESUS

TERMO DE ADITIVO
CARGO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.PEDIATRA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.PEDIATRA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TERMO DE DISTRATO
CARGO
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
TÉCNICO EM RAIO-X
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÈNCIA
TNS/PS/BIOQUÍMICO
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERG?NCIA
TÉCNICO EM RAIO-X
TÉCNICO EM RAIO-X
TNS/PS/ENFERMEIRO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO EM RAIO-X
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
Varginha, 30 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
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PERÍODO
14/06/2021 até 10/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
24/05/2021 até 20/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
14/05/2021 até 09/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
04/06/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou
enquanto durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
26/04/2021 até 22/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
11/06/2021 até 07/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/05/2021 até 05/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
14/05/2021 até 09/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
20/05/2021 até 15/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
21/05/2021 até 16/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/05/2021 até 13/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/06/2021 até 06/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
14/06/2021 até 10/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
11/06/2021 até 07/12/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
26/05/2021 até 22/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/06/2021 até 09/06/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
24/05/2021 até 19/11/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
23/04/2021 até 19/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
ADITIVO EM
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
16/06/2021
20/05/2021
17/06/2021
16/06/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021

DISTRATO EM
21/05/2021
08/06/2021
14/06/2021
25/05/2021
26/05/2021
18/06/2021
25/05/2021
07/06/2021
31/05/2021
16/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
22/05/2021
18/06/2021
09/06/2021
02/06/2021
14/06/2021
18/06/2021
09/06/2021
27/05/2021
17/06/2021
05/06/2021
14/06/2021
05/06/2021
17/06/2021
14/06/2021
31/05/2021
16/05/2021
16/06/2021
02/06/2021
04/06/2021

