Duas novas empresas já estão em funcionamento:
Mercado Livre e Sewtech
Já funciona em
Varginha a maior
empresa de e-commerce
da América Latina, a
Mercado Livre. A geração
de empregos está na
casa de 100 novas
oportunidades. A
Mercado Livre funciona
no Porto Seco.
Também foi inaugurada
a Sewtech, do ramo de
confecção de peças de
vestuário, atualmente
fornecedora de grandes
marcas esportivas.
A unidade fica no
Condomínio Industrial
Miguel de Luca.
Sewtech

Pág. 3

Seduc lança Plataformas
Educacionais sobre a Agenda
2030 para a Educação Infantil
Pág. 5

VARGINHA É
CLASSIFICADA
MÉDIO RISCO
PARA
INFESTAÇÃO
DO
MOSQUITO DA
DENGUE
O alerta é para que a
população redobre os
cuidados da prevenção
quanto à dengue. Pág. 7

Novembro Azul chama
homens para a
prevenção do câncer
de próstata

Fachada do Hospital Bom Pastor
com destaque para o Novembro
Azul - Pág. 6
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ATENÇÃO, SERVIDOR:
CUIDADO COM AS QUEDAS
DA PRÓPRIA ALTURA
A queda da própria altura é a situação em que a vítima cai no
próprio nível em que se encontra. Significa perder, repentinamente, a
posição ereta, como na situação “tropeçou e caiu”; é cair da posição
inicial vertical para a posição final horizontal. O tema pode parecer
simples, no entanto, segundo dados divulgados pelo Hospital João
XXIII, localizado em Belo Horizonte, as quedas da própria altura são
responsáveis pelo maior número de atendimentos efetuados no
referido hospital. Somente em 2020, foram 6.181 registros. As quedas
sofridas por todas classes de idades podem provocar consequências
graves à saúde. Porém, sabe-se que, com o avançar da idade, os
ossos vão se fragilizando e acabam por tornar-se mais facilmente
quebráveis e, em alguns casos, ocasionar a perfuração de órgãos
durante seu rompimento.
Contudo, nesse momento, você deve estar se perguntando: o
que eu, servidor público do município de Varginha, tenho a ver com as
estatísticas do Hospital João XXIII? A resposta é simples: similaridade.
Nos últimos meses, o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT – da Prefeitura
Municipal de Varginha, registrou um aumento acentuado no número
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de acidentes ocorridos no ambiente laboral envolvendo quedas da
própria altura. Assim, faz-se necessário alertar os servidores acerca
dos cuidados a serem tomados em seus ambientes laborais para
que se evite esse tipo de acidente. Salienta-se que, laborar em
ambientes administrativos ou externos, não evita a exposição a esse
tipo de acidente. Abaixo algumas dicas que vão auxiliar a prevenção:
1.Evite utilizar tapetes soltos em seu local de trabalho;
2.Se sua equipe de trabalho for composta por um ou mais idosos, se
possível, fixe barras de apoio próximo ao vaso sanitário;
3.Providencie a limpeza imediata de qualquer líquido derramado no
chão;
4.Mantenha o ambiente iluminado; priorize a luz natural, mas, não
havendo possibilidade, recorra à iluminação artificial;
5.Atente-se a objetos que possam representar obstáculos; não os
deixe fora do local de origem;
6.Mantenha seu telefone em local acessível, se possível ao alcance
da mão, para que, ao tocar, não seja necessário deslocar-se para
atendê-lo;
7.Antes de efetuar qualquer alteração em seu ambiente de laboral,
converse com seus colegas. Considere as opiniões e verifique a
autonomia das pessoas durante o processo de deslocamento.
E o que fazer se meu colega de trabalho sofrer uma queda?
1.Se houver sinais de fratura, deformidade ou inchaço em algum
membro, caso haja possibilidade de movimentação, encaminhe-o
calmamente ao hospital para avaliação;
2.Caso a pessoa que sofreu a queda tenha perdido a consciência, a
fratura pareça grave, exposta ou apresentar sangramento,
principalmente nas regiões da bacia, coxa ou coluna, acione
imediatamente o serviço de urgência e emergência;
3.Importante: nunca mecha ou tente voltar um osso à posição inicial.
Além das lesões supracitadas, quedas da própria altura podem
determinar outros tipos de lesões graves e que signifiquem risco
iminente à saúde ou à vida. As quedas frequentemente ocorrem como
um somatório de fatores, sendo difícil restringir um evento de queda a
único fator de risco ou agente causal. Por isso, a prevenção é sempre
a melhor solução.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Mercado Livre inicia operações em Varginha
A maior empresa de e- atividades em Varginha. Desde
commerce da América Latina, a o dia 14 de outubro, a empresa
Mercado Livre, iniciou as realiza as atividades de entrega.

Até o momento, cerca de 100
empregos diretos e indiretos já
foram gerados.
Para o prefeito Vérdi Melo, o
momento é extremamente
importante para receber
empresas que geram empregos
e renda para o município. Ele dá
as boas-vindas a Mercado Livre
e deseja sucesso.
Para Breno Paiva, gestor do
Porto Seco, a chegada deste
novo negócio, que é o futuro, o
marketplace de internet, é muito
importante para o condomínio
Porto Seco, para a cidade de
Varginha e região.
O
secretário
de
Desenvolvimento Econômico de
Varginha, Juliano Cornélio, fala

com otimismo sobre o início das
operações da Mercado Livre na
cidade. “A chegada do Mercado
Livre em nossa cidade é motivo
de alegria pela sua relevância,
na geração de empregos e
renda, mas sobretudo reafirma
que Varginha se consolida como
o maior e importante polo
logístico e industrial do Estado
de Minas. É também mais uma
oportunidade
para
os
empreendedores de Varginha e
região
aderirem
nesta
transformação digital”, destacou.
O centro de distribuição da
Mercado Livre está instalado no
condomínio do Porto Seco e
atenderá cerca de 50 cidades
da região.

Sewtech inaugura sede em Varginha
A Sewtech é uma das 12
empresas que assinaram
Protocolo de Intenção com a
Prefeitura de Varginha no dia 17
de setembro. A empresa
pertence ao renomado grupo
Tecnotextil e inaugurou na quartafeira (03) a unidade operacional
em Varginha.

A costureira Vera Iza já trabalha na
nova empresa

Localizada no Distrito
Industrial Miguel de Luca, a
Sewtech tem como principal
atividade a confecção de peças
de vestuário e atualmente é
fornecedora de grandes marcas
esportivas.
A unidade atende um novo
projeto da empresa e já conta
com investimentos e geração de
postos de trabalho. A costureira
Vera Iza, 58 anos, comemorou
o primeiro dia de trabalho. “Feliz
por estar recomeçando”,
declarou.
De acordo com a empresa,
até 2022 serão gerados cerca
de 80 novos empregos diretos.
Na
inauguração,
o
empresário Paulo Rosenberg
Tarandach agradeceu o prefeito
Vérdi Melo pelo apoio oferecido
e por ter confiado no projeto da
empresa, que nasceu em Três
Pontas onde está há 20 anos.
“Este momento pertence a todos

que participaram direta ou prefeito Vérdi Melo falou do
indiretamente para a chegada projeto da retomada da
desta nova etapa e também economia e anunciou que “a
esperamos comemorar o Prefeitura está promovendo um
sucesso com todo time”, disse. curso de capacitação de mão de
Presente na solenidade, o obra, no caso específico, para
secretário de Desenvolvimento costureiras de forma a atender
Econômico, Juliano Cornélio, a demanda da Sewtech,
profissionais
falou do compromisso do formando
prefeito Vérdi em promover a competentes e dedicados”.
A presidente da Câmara,
retomada da economia e
ressaltou que “esta é uma Zilda Silva, participou da
empresa reconhecida pelo seu inauguração.
trabalho de qualidade e
processos inovadores,
portanto,
a nova
unidade Sewtech,
consolida o forte
crescimento
da
empresa com geração
de novos postos de
trabalho e ampliação
no mercado nacional”,
disse o secretário.
Em
seu Convidados para a inauguração da Sewtech
pronunciamento, o sendo recepcionados pela família de empresários
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Secretaria Municipal de Educação de Varginha
representa MG em evento nacional
O projeto apresentado foi sobre alfabetização
O Projeto Alfabetiza Mais foi
tema do Programa “Tempo de
Aprender, painel 3 - Tempo de
Celebrar: gestores escolares
que fizeram a diferença”,
promovido pela ENAPE Escola
Nacional
de
Administração
Pública
(fundação vinculada ao
Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão)
que tem como missão
desenvolver competências de
servidores para aumentar a
capacidade de gestão das
políticas públicas.
A live foi no último dia 29
com mais de 5.500
visualizações, tendo como
moderador Fábio Gomes,
diretor Nacional de Políticas de
Alfabetização (MEC). A
diretora executiva da União dos
Dirigentes Municipais de
Educação de Minas Gerais UNDIME MG, Suely Duque
Rodarte, apresentou o projeto
como modelo de experiência
exitosa, ao lado de Antônia
Mílvia Carvalho Soares
Siqueira, que representou o
município de Sobral.
Após discorrer sobre o
desenvolvimento do Projeto
Alfabetiza Mais, Suely levantou
os fatores que contribuíram
para o sucesso das ações.
Salientou a importância do
papel de uma liderança diretiva
nos aspectos técnicoadministrativo, político,
pedagógico,social e humano e

suas articulações com as
famílias. Segundo ela, essa é
a chave que garante uma
educação de qualidade.
O projeto Alfabetiza Mais
teve início em maio deste ano,
com o objetivo de aproximar as
crianças na fase de
alfabetização,
aos
conhecimentos da leitura,
escrita e matemática. São
vídeos curtos elaborados e
apresentados pelas professoras
Priscila Moutinho Vilas Boas e
Gislene Bernardes Vitor. É um
projeto construído por várias
mãos,
pois
envolve
coordenadoras pedagógicas
da Secretaria Municipal de

Educação - Seduc, sob a
condução de Gisele Maria
Martins, da diretora de escola
Regina Goulart Rocha e da
professora Jaisa Maria Alves
Silva dos Reis, que contribui
na roteirização dos vídeos.
Outro grande diferencial deste
projeto é a formação de
professores
que
foi
concomitante a todo processo.
A assessoria em
alfabetização foi feita pela
professora Mestre Alessandra
Aranda Nicolau e, em
matemática, pela professora
Doutora Nídia Rocha, que
acompanhou os vídeos
realizando várias lives que

colocaram às professoras a
fundamentação do processo
de ensino e aprendizagem
dessa disciplina.
Para a Secretaria Municipal
de Educação foi uma imensa
honra participar deste painel,
sendo referência no estado de
Minas Gerais. Mesmo em
tempos pandêmicos, de
caminhos incertos, Varginha
segue
trilhando
com
excelência e assertividade as
políticas públicas da educação
municipal.
A íntegra da apresentação
do painel 3 está no link do
youtube:https://youtu.be/
IS5x2B4Cyb8.
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Seduc lança Plataformas Educacionais potencializando
experiências com a Agenda 2030 na Educação Infantil
No último dia 28, ocorreu o evento on-line
“Roda de Conversa Agenda 2030 para
crianças” com o objetivo de entregar à
sociedade as Plataformas Educativas
“Bebeteca ODS Primeiros Passos” e
“Ludoteca ODS Criança”. As plataformas
são compostas por objetos digitais de
aprendizagem, como audiolivros e
atividades gamificadas e têm o objetivo de
disponibilizar recursos pedagógicos digitais
relacionados
aos
objetivos
de
desenvolvimento sustentável (ODS), da
Agenda 2030, da ONU, que serão utilizados
nas práticas educativas na Educação Infantil.
Os dois projetos foram idealizados pela
Secretaria Municipal de Educação como
culminância do trabalho de formação
continuada realizado durante o ano de 2021,

que favoreceu o desenvolvimento das
habilidades digitais docentes aplicadas às
práticas pedagógicas.
A Plataforma “Bebeteca ODS Primeiros
Passos” tem como objetivo possibilitar o
trabalho com bebês e crianças pequenas
direcionado para o desenvolvimento
sustentável com promoção de atitudes e
valores que almejam transformações
positivas para a vida no planeta, compondo
um banco autoral produzido pelos
Profissionais da Educação Infantil (Creche
- 0 a 3 anos), da Rede Municipal de Ensino.
Os livros estão disponibilizados no
formato de audiovisual e estão publicados
na
Plataforma
bebetecaods.seduc.varginha.mg.gov.br e no
canal do Projeto, no Youtube.
Já a plataforma
“Ludoteca ODS
Criança”
é
composta por
atividades
gamificadas
produzidas
pelas equipes da
Pré-escola, da
Rede Municipal
de Ensino. O
projeto
de
gamificação
para crianças
pequenas
permeou pelo

eixo norteador da Educação Infantil
“Interações e brincadeiras”, potencializando
o desenvolvimento das competências
digitais e sócio-emocionais, garantindo
também os direitos de aprendizagem. A
coletânea de jogos está publicada na
Plataforma
https://
ludotecaodscrianca.seduc.varginha.mg.gov.br.
Participaram do evento, além de todos
profissionais da Educação Infantil da Rede
Municipal de Varginha, a secretária
Municipal de Educação, Gleicione
Aparecida Dias Bagne de Souza, a diretora
do Departamento Geral de Ensino, Eliete
Maria Abrão Benfica, as coordenadoras de
Educação Infantil, Nereida Ivone de Paiva
Teixeira Alvarenga e Erika Aparecida
Trombini Souza, a coordenadora
pedagógica responsável pela área de
Tecnologia Educacional, Vânia de Fátima
Flores Paiva e as docentes Beatriz
Aparecida Leolpodino Moura e Fabíola Reis
Carvalho Silva representando as unidades
educacionais municipais.
As plataformas criadas refletem o
investimento da educação municipal no
desenvolvimento do ODS 4 - Educação de
Qualidade, que visa assegurar a educação
inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos.
“É na primeira infância, com atitudes
cotidianas, que inicia-se o pensar global e
agir local”, afirma a Seduc.

Prefeitura cria a Divisão de Vigilância em Saúde
A Prefeitura de Varginha formalizou através da
Portaria nº 18.180, do último dia 28, a criação da
Vigilância em Saúde que ficará sob
responsabilidade técnica e operacional do
médico infectologista Luiz Carlos Coelho,
superintendente Especial de Combate à Covid19.
Desse modo, o Município sai na frente e
anuncia o próximo momento de gestão das

vigilâncias:
epidemiológica,
sanitária,
ambiental, saúde do trabalhador, programa de
imunização e Centro de Zoonoses.
“Quero aqui parabenizar o ato formal do
prefeito Vérdi Lúcio Melo, em mais um momento
de otimização e reconhecimento da importância
do funcionamento da Divisão de Vigilância em
Saúde para a população do município de
Varginha”, declarou o médico Luiz Carlos.
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Solenidade marca o encerramento do Outubro
Rosa e abre oficialmente o Novembro Azul 2021
Várias ações marcam o Novembro Azul
na rede municipal de Saúde de Varginha. A
abertura oficial do mês mundial de combate
ao câncer de próstata ocorreu no último dia
3, no Hospital Bom Pastor, em uma
realização da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – Fhomuv.
O prefeito Vérdi Melo foi homenageado
pela política pública da Saúde. Ele recebeu
e também entregou flores para algumas
servidoras. O presidente da Fhomuv Edson
Menegueli, mais conhecido por Alemão do
Café também recebeu homenagem.
Ao final, houve o encerramento do
Outubro Rosa – mês de combate ao câncer
de mama. Foram convidadas para ocupar
lugar de destaque as servidoras Lucilene
Sebastiana Venâncio e Silvia Letícia
Monteiro Savanhani Rangel para assistirem
ao momento conduzido pela psicóloga
Silvana Aparecida Petrin Retori.
Entre as atividades que vão marcar o
Novembro Azul estão a iluminação do
Hospital Bom Pastor na cor azul, uma
extensa bandeira azul na fachada, palestras
e oficina de talentos. As unidades básicas
de saúde também vão desenvolver ações

específicas.
O prefeito Vérdi Melo faz o alerta para
todos os homens sobre a importância do
cuidado integral com a saúde,
principalmente quanto à prevenção que é
sem dúvida o melhor caminho a seguir.
O médico radioterapeuta João Herivelton
Campos Silva, esclarece que não há o que
os homens temerem quanto ao exame na
próstata e todo diagnóstico no início da
doença possibilita maior possibilidade de
cura. A indicação do exame é para homens
acima de 45 anos com fatores de risco como
histórico familiar, obesidade e raça (homens
negros tem maior incidência, de acordo com
a Sociedade Brasileira de Urologia) e com
mais de 50 anos sem esses fatores.
No início, o câncer de próstata não
apresenta sintomas, mas quando eles
começam a aparecer, cerca de 95% dos
tumores já estão em fase avançada,
dificultando a cura.
Na fase avançada, os sintomas do
câncer de próstata são: dor óssea, dores
ao urinar, vontade de urinar com frequência
e a presença de sangue na urina e/ou no
sêmen.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo conversando com as
pessoas que prestigiaram a abertura do Novembro Azul

As homenagens na abertura do
Novembro Azul
O médico
radioterapeuta João
Herivelton Campos
Silva: homens não
precisam ter medo
do exame de
próstata

Oportunidade para fazer um registro na solenidade realizada no
Hospital Bom Pastor durante o encerramento do Outubro Rosa e
a abertura do Novembro Azul
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LIRAa classifica Varginha com Médio
Risco de infestação do Aedes Aegypti
Varginha realizou o 3º Levantamento de
Índice Rápido -LIRAa neste ano. A pesquisa
foi nos dias 25, 26 e 27 de outubro. O
resultado é que Varginha está classficiada
com MÉDIO RISCO de infestação do Aedes
Aegypti.
Ao todo foram visitados 3.014 imóveis
sorteados pelo programa do Ministério da
Saúde. No total geral foram encontrados 34
focos do Aedes Aegypti, um do mosquito
Aedes Albopictus, sendo que os bairros com
maiores números foram Parque Rinald,
Parque Boa Vista e Bairro Jardim Sion.
De acordo com o encarregado do Setor
Vigilância Ambiental, José Donizeti Souza,
nos imóveis visitados pelo Agente de
Combate às Endemias, além do tratamento
e eliminação dos focos, são recolhidos

exemplares das larvas encontradas, que
seguem junto a formulário próprio contendo
endereço, tipo de depósito e quantidade de
larvas sendo encaminhadas ao laboratório
do setor onde se faz a contagem e a
identificação das mesmas.
O Setor de Vigilância Ambiental em
conjunto com outras Secretarias do
Município, vem realizando diversas ações
tais como Mutirão de Limpeza, colocação
de tampas em caixas d' água de
residências abandonadas ou de pessoas
carentes, intensificando vistorias nos bairros
com maiores números de focos encontrados
no LIRAa entre outros.
O alerta é para que toda a população
redobre os cuidados de prevenção da
dengue, principalmente neste momento de

Entre as ações de combate a Dengue, a
Prefeitura realiza limpeza em casa de
acumuladores

chuvas intercaladas com períodos de calor.
Os recipientes que acumulam água devem
ser evitados e os terrenos e casas devem
ser mantidos limpos.

Prefeito Vérdi Melo reúne com a diretoria da ACIV
A convite do presidente da Associação
Comercial de Varginha (Aciv), Anderson de
Souza Martins, o prefeito Vérdi Melo,
acompanhado do secretário de Obras,
William Gregório Grande e do secretário
de Turismo, Barrry Charles, participou na
quarta-feira,03, de reunião com a diretoria
da Aciv, quando ouviu reivindicações e
recebeu elogios a sua administração,
principalmente por abrir espaço para ouvir
os comerciantes e suas demandas.
Um dos pedidos feitos ao prefeito foram melhorias na Área
Azul, para dar rotatividade aos veículos, principalmente na região
central, compreendida entre as ruas Presidente Antônio Carlos,
Delfim Moreira e adjacências, para que o trânsito flua,
especialmente no período de festas natalinas, de forma que as
pessoas possam realizar compras com tranquilidade. Em resposta
o prefeito Vérdi Melo anunciou que já se encontra em andamento
um processo de licitação para a contratação de um sistema
moderno de gerenciamento da área azul, seguindo os moldes de
cidades da região como Poços de Caldas e Pouso Alegre. “Esta
é nossa meta, modernizar o estacionamento rotativo, de forma
que cumpra seu papel de proporcionar a rotatividade dos veículos.
O que não pode é os carros ficarem estacionados o dia todo,
ocupando uma vaga que outros poderiam usar”, destacou Vérdi.
Dentre outros assuntos, foi falado sobre a revitalizado do centro,

quando o prefeito lembrou ter reunido com
os representantes do comércio em
diferentes oportunidades para falar das
obras. “Muitos podem achar que a
revitalização ficou aquém do desejado,
mas nesse momento, em meio a uma
pandemia, avançamos muito, e vamos
avançar ainda mais porque entendemos
que o centro comercial necessita de
atrativos para trazer os clientes, assim
como existem outros bolsões de comércio na cidade que
precisam ser destacados, tornar atrativos, como o bairro Sion, a
avenida dos Imigrantes, a região do shopping, e outras”, disse o
prefeito.
Também a decoração natalina foi tema da reunião, quando o
prefeito disse que vai investir R$ 200 mil na decoração do centro
comercial. “O contrato já foi fechado e já vamos iniciar os
trabalhos. E para o próximo ano, vamos investir mais na
decoração. Queremos fazer uma decoração que nossa
população merece e que encha os olhos dos nossos visitantes”,
concluiu Vérdi que agradeceu a oportunidade e recebeu o convite
para retornar à Aciv outras vezes para falar dos projetos da
administração e para ouvir os comerciantes. “Quero agradecer
todos pelo convite e espero ter atendido as suas expectativas.
Essa troca de experiências e informações fortalece a nossa
administração ”, disse Vérdi.
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LEI Nº 6.887, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º A atual Rua Projetada "21" localizada no bairro Porto Príncipe, passa a denominar-se:
RUA “ FRANCISCO FERNANDES FERREIRA”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de outubro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.894, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
ELEVA O LIMITE DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO
EXERCÍCIO DE 2021.
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 O limite autorizado no artigo 6º da Lei nº 6.781/2020 (Lei que ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021) para abertura de Créditos Suplementares
no Exercício de 2021, fica elevado em mais 3% (três por cento).
Art. 2º Os recursos para cobertura dos créditos de que trata esta lei serão indicados nos
respectivos atos de abertura, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.895, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL À EMPRESA SEWTECH INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA.
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 AUTORIZADA a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e
taxa de alvará, bem como a concessão de redução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN, para 2% (dois por cento) até o exercício fiscal de 2026, à empresa SEWTECH
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
42.379.609/0002-44, com sede na Avenida Júlia Roquim Bregalda, nº 145 – Bairro Distrito Industrial
Miguel de Luca, nesta cidade.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá exclusivamente sobre o imóvel onde
atualmente a empresa desempenha as suas atividades industriais no Município de Varginha.
§ 2º A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente Lei e deverá
ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de 2021.
Art. 2º Também fica autorizado o apoio ao curso de capacitação profissional, ministrado via
SENAI/FIEMG, dos 50 (cinquenta) funcionários a serem contratados pela empresa.
Art. 3º Em contrapartida ao benefício fiscal ora concedido, a empresa deverá cumprir integralmente com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo nº 5.199/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações:
I – investir no Município de Varginha o valor estimado e global de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
II – apresentar faturamento bruto anual de no mínimo R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
no ano de 2022; R$ 3.969.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e nove mil reais) no ano
de 2023; R$ 6.985.440,00 (seis milhões, novecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e
quarenta reais) no ano de 2024; R$ 8.033.256,00 (oito milhões, trinta e três mil, duzentos e
cinquenta e seis reais) no ano de 2025 e R$ 12.049.884,00 (doze milhões, quarenta e nove mil e

oitocentos e oitenta e quatro reais) no ano 2026;
III – gerar, no mínimo, 50 (cinquenta) empregos no ano de 2022; 60 (sessenta) empregos no ano
de 2023, 70 (setenta) empregos no ano de 2024, 80 (oitenta) empregos no ano de 2025 e 100
(cem) empregos no ano de 2026, sendo que a empregabilidade mínima prevista para o ano de
2022 deverá ser mantida até o ano de 2026.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 5.199/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
revogação imediata do benefício fiscal.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar, no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que, em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU, taxa de alvará e ISSQN na alíquota de 3% (três por cento) restabelecida,
devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo exercício financeiro ser apurado pela
Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de cobrança administrativa ou judicial,
inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de inadimplentes.
Art. 5º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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 6.895
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 13.052,53 (treze mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e
três centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 14.502.81 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e oitenta
e um centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras receitas no
mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 14.502.81 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e oitenta
e um centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras receitas no
mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO:
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021: Como medida de compensação pela
renúncia de receita do IPTU ao longo do período de concessão do benefício fiscal fica indicado
o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU: A renúncia de receita do
IPTU para os próximos 05 (cinco) anos foi estimada em R$ 71.063,77 (setenta e um mil, sessenta
e três reais e setenta e sete centavos) e levou-se em consideração a área a ser utilizada pela
fábrica.
A redução da alíquota do ISS de 3% (três por cento) para 2% (dois por cento) não caracterizará
renúncia de receita e sim incremento de nova receita do ISS.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de Novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.896, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL À EMPRESA GOLD & KO INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.
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 AUTORIZADA a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU,
até o exercício fiscal de 2026, à empresa GOLD & KO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
nº 20.422.248/0002-39, com sede na Rua Citlog, nº 333 – Bairro Aeroporto, nesta cidade.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá exclusivamente sobre o imóvel onde
atualmente a empresa desempenha as suas atividades industriais no Município de Varginha.
§ 2º A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente Lei e deverá
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ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de 2021.
Art. 2º Em contrapartida ao benefício fiscal ora concedido, a empresa deverá cumprir integralmente com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 7.268/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações:
I – investir no Município de Varginha o valor estimado e global de R$ 3.345.000,00 (três milhões,
trezentos e quarenta e cinco mil reais);
II – apresentar faturamento bruto anual de no mínimo R$ 11.500.000,00 (onze milhões e meio de
reais) no ano de 2021; R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no ano de 2022;
R$
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) no ano de 2023; R$ 65.000.000,00 (sessenta e
cinco milhões de reais) no ano de 2024; R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) no ano
de 2025 e, R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) no ano 2026;
III – gerar, no mínimo, 20 (vinte) empregos no ano de 2021; 30 (trinta) empregos no ano de 2022
e 40 (quarenta) empregos no ano de 2023, sendo que a empregabilidade mínima prevista para o
ano de 2023 deverá ser mantida até o ano de 2026.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 7.268/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
revogação imediata do benefício fiscal.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo
exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de
cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de
inadimplentes.
Art. 4º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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 6.896
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 3.273,67 (três mil, duzentos e setenta e três reais e
sessenta e sete centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 3.273,67 (três mil, duzentos e setenta e três reais e
sessenta e sete centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 3.273,67 (três mil, duzentos e setenta e três reais e
sessenta e sete centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO:
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021:
Como medida de compensação pela renúncia de receita do IPTU ao longo do período de concessão
do benefício fiscal fica indicado o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU:
A renúncia de receita do IPTU para os próximos 05 (cinco) anos foi estimada em R$ 16.368,35
(dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos) e levou-se em
consideração o espaço utilizado pela fábrica da Requerente atualmente.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de Novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEI Nº 6.897, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL À EMPRESA PRATAPEREIRA COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA.
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 AUTORIZADA a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU,
até o exercício fiscal de 2026, à empresa PRATAPEREIRA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
00.544.628/0001-58, com sede na Alameda do Café, nº 805, sala 02, Jardim Andere, CEP 37.026400, Varginha/MG.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o imóvel localizado à Avenida
Celina Ferreira Ottoni, nº 4.567, Bairro Jardim Sion, com área construída de 16.277,00m² e
ampliação de 60,72m² e seu respectivo terreno constituído pela Gleba 2, com área de 124.778,57m²
consoante registro no Livro 2, R-11 da matrícula nº 45.183 do Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca, local onde atualmente a empresa desempenha as suas atividades industriais no
Município de Varginha.
§ 2º A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente Lei e deverá
ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de 2021.
Art. 2º Fica AUTORIZADA, ainda, a redução do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis
– ITBI, de 2% (dois por cento) para 0% (zero por cento) sobre a transação do imóvel mencionado
no Artigo 1º, podendo, ainda, se for a hipótese, restituir o valor, caso já tenho sido recolhido o
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo contribuinte e desde que por ele
requerido e comprovado.
Art. 3º Em contrapartida ao benefício fiscal ora concedido, a empresa deverá cumprir integralmente
com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo nº
8.367/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações:
I – investir no Município de Varginha o valor estimado e global de R$ 73.800.000,00 (setenta e três
milhões e oitocentos mil reais);
II – apresentar faturamento bruto anual de, no mínimo R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais) no ano de 2021; R$ 985.000.000,00 (novecentos e oitenta e cinco milhões de reais) no ano
de 2022; R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) no ano de 2023; R$
1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) no ano de 2024; R$ 1.200.000.000,00
(um bilhão e duzentos milhões de reais) no ano de 2025 e R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e
duzentos milhões de reais) no ano de 2026;
III – gerar, no mínimo, 30 (trinta) empregos diretos no período de abril de 2021 a junho de 2022; 15
(quinze) empregos indiretos de abril de 2021 a junho de 2022; 20 (vinte) empregos temporários
de abril de 2021 a junho de 2022;
IV – gerar, no mínimo, 40 (quarenta) empregos diretos no período de junho de 2022 a maio de
2023; 20 (vinte) empregos indiretos no período de junho de 2022 a maio de 2023; 25 (vinte e
cinco) empregos indiretos de junho de 2022 a maio de 2023;
V – gerar, no mínimo, 60 (sessenta) empregos diretos no período de junho de 2023 a maio de
2024; 35 (trinta e cinco) empregos indiretos no período de junho de 2023 a maio de 2024; 35
(trinta e cinco) empregos temporários no período de junho de 2023 a maio de 2024;
VI – a empregabilidade mínima prevista para o período de junho de 2023 a maio de 2024 deverá
ser mantida até o ano de 2026.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 8.367/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
revogação imediata do benefício fiscal.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar, no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que, em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo
exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de
cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de
inadimplentes.
Art. 5º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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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 6.897

OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 337.037,40 (trezentos e trinta e sete mil, trinta e sete
reais e quarenta centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 97.057,12 (noventa e sete mil, cinquenta e sete reais e
doze centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras receitas no
mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 97.057,12 (noventa e sete mil, cinquenta e sete reais e
doze centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras receitas no
mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO: No exercício de 2022 foi
considerado a renúncia do ITBI no valor de R$ 239.980,28 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos
e oitenta reais e vinte e oito centavos) e R$ 97.057,12 (noventa e sete mil, cinquenta e sete reais
e doze centavos) a título de IPTU. Nos demais anos somente o valor da renúncia do IPTU.
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021: Como medida de compensação pela
renúncia de receita do IPTU ITBI ao longo do período de concessão do benefício fiscal fica
indicado o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU EM 2025 E 2026: A
renúncia de receita do IPTU para os próximos 02 (dois) anos será de R$ 194.114,24 (cento e
noventa e quatro mil, cento e quatorze reais e vinte e quatro centavos).
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de Novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.898, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA E CONCEDE BENEFÍCIO FISCAL À EMPRESA THERMO-ISO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ISOLAÇÕES TÉRMICAS LTDA.
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 AUTORIZADA a doação de uma área de 44.771,00m² (quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e um metros quadrados), constituído pela Gleba D, devidamente registrado no
Livro 2 e matriculado sob o nº 38.851 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Varginha/MG, à empresa THERMO-ISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ISOLAÇÕES TÉRMICAS LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita, no CNPJ sob o nº 27.138.128/0001-72.
§ 1º A área ora doada será destinada à construção e instalação da nova unidade industrial da
empresa donatária no Município de Varginha.
§ 2º A área doada foi avaliada em R$ 1.559.272,30 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e setenta e dois reais e trinta centavos) nos termos do valor venal do imóvel, atualizado pelo índice estabelecido na Lei Municipal nº 5.945 de 23 de dezembro de 2014, que “Dispõe
sobre a Planta Genérica de Valores e estabelece critérios de apuração do valor venal dos
imóveis cadastrados no Município”, constante do Relatório do Cadastro de Imóveis do Município.
Art. 2º Fica AUTORIZADA, ainda, a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano
– IPTU, pelo prazo de 10 (dez) anos, à empresa donatária, referente ao imóvel descrito no artigo
1º, bem como a isenção do Imposto sobre Serviços – ISS, da construção civil para implantação
da fábrica pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
Paragrafo único. A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente
Lei e deverá ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de
2021.
Art. 3º Em contrapartida à doação ora concedida, a empresa donatária deverá cumprir
integralmente, em conjunto ou isoladamente, com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo nº 207/2021, em especial o cumprimento das seguintes
obrigações, dentre elas o investimento inicial de R$ 26.800.000,00 (vinte e seis milhões e
oitocentos mil reais), estimativa de faturamento e geração de empregos, nas seguintes condições:
I – investir no Município de Varginha, o valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil
reais) até o prazo de 36 (trinta e seis) meses, correspondente a primeira etapa para construções
e instalações fabris; o valor de R$ 9.400.000,00 (nove milhões e quatrocentos mil reais), até o
prazo de 72 (setenta e dois) meses, correspondente a segunda etapa para construções e
instalações fabris; o valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), até o prazo
de 36 (trinta e seis) meses, para aquisição de máquinas e equipamentos; o valor de R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil reais), até o prazo de 36 (trinta e seis) meses, para aquisição da
infraestrutura logística (caminhões, baús, etc); o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais), até o prazo de 36 (trinta e seis) meses, para aquisição de matéria prima, estoque inicial e
custos adicionais;
II - apresentar faturamento bruto anual (média/ano) de R$ 54.400.000,00 (cinquenta e quatro
milhões e quatrocentos mil reais) para o ano de 2021; faturamento bruto anual (média/ano) de R$
59.900.000,00 (cinquenta e nove milhões e novecentos mil reais) para o ano de 2022; faturamento
bruto anual (média/ano) de R$ 65.900.000,00 (sessenta e cinco milhões e novecentos mil
reais)para o ano de 2023; faturamento bruto anual (média/ano) de R$ 71.200.000,00 (setenta e
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um milhões e duzentos mil reais)para o ano de 2024; R$ 76.900.000,00 (setenta e seis milhões e
novecentos mil reais) para o ano de 2025.
III – gerar 117 (cento e dezessete) empregos diretos e 38 (trinta e oito) indiretos para o ano de
2021; 124 (cento e vinte e quatro) empregos diretos e 42 (quarenta e dois) empregos indiretos
para o ano de 2022; 131 (cento e trinta e um) empregos diretos e 45 (quarenta e cinco) empregos
indiretos para o ano de 2023; 139 (cento e trinta e nove) empregos diretos e 49 (quarenta e nove) empregos indiretos para o ano de 2024 e 147 (cento e quarenta e sete) empregos diretos e
58 (cinquenta e oito) empregos indiretos para o ano de 2025;
IV – A empresa donatária se compromete a manter a mesma empregabilidade mínima e o mesmo
faturamento anual previstos para o ano de 2025 pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir
do início efetivo de suas atividades econômicas.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 207/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
reversão do imóvel ao patrimônio público municipal com todas as benfeitorias e instalações nele
existentes e sem direito a indenização ou retenção.
Art. 4º O imóvel doado, além dos casos previstos no artigo anterior e daqueles previstos no
Protocolo de Intenções, também reverterá ao patrimônio público municipal com todas as
benfeitorias e instalações nele existentes sem qualquer direito a indenização ou a retenção se,
antes de transcorridos 10 (dez) anos do início efetivo das atividades econômicas principais da
empresa donatária, esta vier a encerrar suas atividades ou deixar de cumprir com a finalidade da
doação.
Art. 5º Fica estabelecido o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da presente
Lei, para lavratura da respectiva escritura pública de doação, e o prazo de até 30 (trinta) dias,
após a lavratura, para o registro da referida escritura junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Varginha.
§ 1º Após o prazo para registro do imóvel, a empresa donatária deverá incorporar a empresa
MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPS LTDA, no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, sob pena
de reversão imediata da área.
§ 2º A empresa donatária deverá iniciar as obras em até 90 (noventa) dias decorridos da
lavratura da Escritura Pública de Doação, devendo encerrar a primeira etapa de construção no
prazo de 36 (trinta e seis) meses e, imediatamente após o encerramento deste período, iniciar
suas atividades no local.
§ 3º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante requerimento prévio e justificado da
empresa donatária, ser prorrogado por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º Transcorridos 10 (dez) anos do efetivo início das atividades econômicas da empresa
donatária na área doada, e desde que estejam satisfeitos os compromissos estabelecidos no
Protocolo de Intenções e na presente Lei, a empresa donatária poderá requerer à Administração
Pública Municipal a retirada dos encargos, a qual será deferida por ato do Chefe do Poder
Executivo, cessando, assim, os ônus sobre o bem doado.
Parágrafo único. As custas para lavratura da Escritura Pública de retirada da cláusula de
reversão, bem como as despesas inerentes aos atos citados no artigo 4º da presente Lei
correrão por conta da empresa donatária.
Art. 7º Eventuais valores despendidos pelo Município de Varginha em razão da reversão da área
doada por eventual descumprimento das obrigações pactuadas, serão restituídos pela empresa
donatária aos cofres públicos municipais, sob pena de cobrança administrativa ou judicial,
inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de inadimplentes.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar, no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que, em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo
exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de
cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de
inadimplentes.
Art. 9º O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 10. A doação, objeto desta Lei é dispensada de licitação, com fulcro no artigo 17, § 4º da Lei
nº 8.666/1993.
Art. 11. Para o cumprimento das disposições constantes desta Lei, fica desafetada do caráter
de inalienabilidade inerente ao bem público, a área descrita no artigo 1º.
Art. 12. A presente Lei deverá ser transcrita, em sua integralidade, na respectiva escritura
pública de doação.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
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 6.898
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 123.140,85 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta
reais e oitenta e cinco centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 123.140,85 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta
reais e oitenta e cinco centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 123.140,85 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta
reais e oitenta e cinco centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO: Foi considerado o valor do IPTU
anual em R$ 12.474,18 (doze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) e de
ISS R$ 110.666,67 (cento e dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), o montante total do ISS é de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais) e foi
dividido segundo o cronograma de construção da obra que é de 03 (três) anos.
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021: Como medida de compensação pela
renúncia de receita do IPTU e ISS ao longo do período de concessão do benefício fiscal fica
indicado o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU: A renúncia de receita do
IPTU para os próximos 07 (sete) anos foi estimada em R$ 556.476,06 (quinhentos e cinquenta e
seis mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos) e levou-se em consideração a área
do terreno e a edificação a ser construída. Contudo, trata-se de uma renúncia relativa, pois não
há lançamento de IPTU para o imóvel em questão, uma vez que o mesmo pertence ao patrimônio
municipal.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de Novembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.899, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA À EMPRESA STEFENONI INTERAGRÍCOLA LTDA E À
EMPRESA TORREFADORA TRÊS AMIGOS LTDA.
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 AUTORIZADA a doação de uma área de terreno com aproximadamente 26.624,68 m²
(vinte e seis mil, seiscentos e vinte e quatro metros quadrados e sessenta e oito centímetros
quadrados), localizada na Avenida Aprígio Tavares de Souza – Distrito Industrial – Varginha/MG,
devidamente registrada no Livro 2, matrícula nº 38.851 do Serviço Registral Imobiliário desta
Comarca, avaliada em R$ 1.112.732,59 (hum milhão, cento e doze mil, setecentos e trinta e dois
reais e cinquenta e nove centavos) às empresas STEFENONI INTERAGRÍCOLA LTDA E
TORREFADORA TRÊS AMIGOS LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, inscritas,
respectivamente, nos CNPJ sob os nºs 21.475.922/0001-25 e 40.693.487/0001-50.
Parágrafo único. A área ora doada será destinada à construção e instalação, no Município de
Varginha, das novas sedes comerciais das empresas donatárias.
Art. 2º Em contrapartida à doação ora concedida, as empresas deverão cumprir integralmente,
em conjunto ou isoladamente, com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do
Processo Administrativo nº 4.468/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações:
I – investir no Município de Varginha, conjunta ou isoladamente, o valor estimado e global de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
II – apresentar, conjunta ou isoladamente, faturamento bruto anual de, no mínimo,
R$
139.000.000,00 (cento e trinta e nove milhões) pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir do
início de suas atividades, as quais se darão após a conclusão das obras;
III – gerar, conjunta ou isoladamente, uma empregabilidade mínima de 10 (dez) empregos diretos
e 15 (quinze) empregos indiretos no ano de 2022; 12 (doze) empregos diretos e 25 (vinte e
cinco) empregos indiretos no ano de 2023; 15 (quinze) empregos diretos e 30 (trinta) empregos
indiretos no ano de 2024; 20 (vinte) empregos diretos e 35 (trinta e cinco) empregos indiretos no
ano de 2025; 25 (vinte e cinco) empregos diretos e 45 (quarenta e cinco) empregos indiretos no
ano de 2026; 30 (trinta) empregos diretos e 55 (cinquenta e cinco) empregos indiretos no ano de
2027; 35 (trinta e cinco) empregos diretos e 70 (setenta) empregos indiretos no ano de 2028; 40
(quarenta) empregos diretos e 90 (noventa) empregos indiretos no ano de 2029; 42 (quarenta e
dois) empregos diretos e 100 (cem) empregos indiretos no ano de 2030; 45 (quarenta e cinco)
empregos diretos e 115 (cento e quinze) empregos indiretos no ano de 2031.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 4.468/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
reversão do imóvel ao patrimônio público municipal com todas as benfeitorias e instalações nele
existentes, sem direito a indenização ou retenção.
Art. 3º O imóvel doado, além dos casos previstos no artigo anterior e daqueles previstos no
Protocolo de Intenções, também reverterá ao patrimônio público municipal, com todas as
benfeitorias e instalações nele existentes sem qualquer direito a indenização ou a retenção se,
antes de transcorridos 10 (dez) anos do inicio efetivo das atividades econômicas principais das
empresas donatárias, estas vierem a encerrar suas atividades ou deixar de cumprir com a
finalidade da doação.
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Art. 4º Fica estabelecido o prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da presente
Lei, para lavratura da respectiva escritura pública de doação, e o prazo de até 30 (trinta) dias,
após a lavratura, para o registro da referida escritura junto ao Serviço Registral Imobiliário.
§ 1º Após o prazo para o registro do imóvel as empresas deverão constituir, no prazo de até 30
(trinta) dias, condomínio empresarial sobre a área doada, sob pena de reversão imediata da
área.
§ 2º As empresas deverão iniciar as obras de construção em até 90 (noventa) dias decorridos
da lavratura da escritura pública de doação e a terminá-las em 18 (dezoito) meses e, imediatamente após a conclusão das obras, a iniciarem suas atividades no local.
§ 3º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante requerimento prévio e justificado das
empresas donatárias, ser prorrogados por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 5º Transcorridos dez anos do efetivo início das atividades econômicas das empresas
donatárias na área doada, e desde que estejam satisfeitos os compromissos estabelecidos no
Protocolo de Intenções e na presente Lei, as empresas donatárias poderão requerer à
Administração Pública Municipal a retirada dos encargos, a qual será deferida por ato do Chefe
do Poder Executivo, cessando, assim, os ônus sobre o bem doado.
Parágrafo único. As custas para lavratura da Escritura Pública de retirada da cláusula de
reversão, bem como as despesas inerentes aos atos citados no artigo 4º da presente Lei
correrão por conta das empresas donatárias.
Art. 6º Eventuais valores despendidos pelo Município de Varginha em razão da reversão da área
doada por eventual descumprimento das obrigações pactuadas, serão restituídos pelas empresas donatárias aos cofres públicos municipais, sob pena de cobrança administrativa ou judicial,
inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de inadimplentes.
Art. 7º Para o cumprimento das disposições constantes desta Lei, fica desafetada do caráter de
inalienabilidade inerente ao bem público, a área descrita no artigo 1º.
Art. 8º A presente Lei deverá ser transcrita, em sua integralidade, na respectiva escritura
pública de doação.
Art. 9º A doação, objeto desta Lei é dispensada de licitação com fulcro no artigo 17, § 4° da Lei
n° 8.666/1993.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.900, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO FISCAL ÀS EMPRESAS CAFEZAIS DE MINAS
AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA E ARMAZÉNS GERAIS AGRÍCOLA LTDA.
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 AUTORIZADA a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU,
à empresa CAFEZAIS DE MINAS AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.849.683/0001-81, com sede à Rua Citilog, nº 333,
Bairro Aeroporto, CEP 37031-090, Varginha/MG, durante os exercícios de 2022 a 2026,
correspondente à Etapa II (Projeto de Expansão Atual) relativa à área de 600.000m², sendo
200.000m² (duzentos mil metros quadrados) de área coberta, cujo prazo previsto de conclusão
será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da publicação da presente Lei Autorizativa.
§ 1º A isenção de que trata o caput deste artigo recairá apenas sobre a área a ser construída e
que faz parte do imóvel localizado à Rua Citilog, nº 333, Bairro Aeroporto, CEP 37031-090,
registrado no Livro 2, Ficha 01 F, da matrícula nº 52.403 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Varginha/MG, local onde atualmente a empresa desempenha as suas atividades
industriais no Município de Varginha.
Art. 2º Fica AUTORIZADA a isenção do Imposto Sobre os Serviços – ISS, pelo prazo de 30
(trinta) meses, à empresa CAFEZAIS DE MINAS AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,
ou à eventual empresa investidora que estiver sob a responsabilidade da beneficiária, não
sendo cumulativa tal concessão entre a beneficiária e empresa investidora, isenção esta
necessária para possibilitar a construção da nova unidade indicada na área constante do caput
do artigo 1º.
Parágrafo único. A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente
Lei e deverá ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de
2021.
Art. 3º Fica AUTORIZADA, ainda, a redução, pelo prazo de 10 (dez) anos, da alíquota do Imposto
Sobre Serviços – ISS, para 2% (dois por cento) sobre os serviços prestados pela empresa
ARMAZÉNS GERAIS AGRÍCOLA LTDA, ou à eventual empresa investidora que estiver sob a
responsabilidade da beneficiária, não sendo cumulativa tal concessão entre a beneficiária e
empresa investidora, estando os serviços previstos no subitem 20.01 da Tabela I anexa à Lei
Municipal nº 4.201 de 30 de dezembro de 2003.
Parágrafo único. A isenção ora mencionada será concedida a partir da publicação da presente
Lei e deverá ser calculada de forma proporcional aos meses que restarem no exercício fiscal de
2021.
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Art. 4º Em contrapartida ao benefício fiscal ora concedido, as empresas beneficiárias deverão
cumprir integralmente com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo nº 7.424/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações:
I – investir no Município de Varginha, com o auxílio dos Fundos de Investimentos e empresas
parceiras, no prazo de até 5 (cinco) anos, aproximadamente R$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de
reais) para construção e investimento para o processo de transformação da unidade industrial
e logística, já computados os R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) investidos;
II – apresentar, conjuntamente com as empresas já instaladas no condomínio empresarial, um
faturamento anual aproximado de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais), no prazo de até
5 (cinco) anos;
III – gerar, conjuntamente com as empresas já instaladas no condomínio empresarial, no prazo de
até 5 (cinco) anos, aproximadamente 3.000 (três mil) empregos diretos e 3.000 (três mil) empregos indiretos, considerados, inclusive, aqueles já existentes.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 7.424/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
revogação imediata do benefício fiscal.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar no final de cada
exercício financeiro se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que, em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo
exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de
cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de
inadimplentes.
Art. 6º O Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da 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, 04 de novembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HÓNORIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.900
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021: R$ 348.833,33 (trezentos e quarenta e oito mil, oitocentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento
de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 2.707.814,44 (dois milhões, setecentos e sete mil,
oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), sem reflexo, pois será compensado
com o aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 2.880.682,71 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil,
seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), sem reflexo, pois será compensado
com o aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A renúncia da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO:
ISS
Base de cálculo
R$ 10.883.333,33
R$ 78.600.000,00
R$ 93.200.000,00

IPTU
R$ 2.022,00
R$ 2.023,00
R$ 2.024,00

Serviços Prestados
Alíquota 3%
Alíquota 2%
R$ 326.500,00
R$ 217.666,67
R$ 2.358.000,00
R$ 1.572.000,00
R$ 2.796.000,00
R$ 1.864.000,00

ISS Construção Civil
Base de cálculo
Alíquota 2%
R$ 12.000.000,00
R$ 240.000,00
R$ 84.000.000,00
R$ 1.680.000,00
R$ 84.000.000,00
R$ 1.680.000,00

Exercício
R$ 2.021,00
R$ 2.022,00
R$ 2.023,00

R$ 241.814,44
R$ 268.682,71
R$ 268.682,71

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 10.630, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.868/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto do artigo 125 da Lei Municipal nº 2.673/1995, alterado pela pela nº
5.986/2021 e consoante o Processo Administrativo nº 15.472/2018;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada pelo período de 02/07/2021 a 01/07/2022, a carga horária de trabalho do
servidor JOÃO BATISTA PIMENTA, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos – Nível E01, a forma de jornada de que trata o Decreto Municipal nº 9.868/2020.
Art. 2º As demais disposições do Decreto Municipal nº 9.868/2020 ficam mantidas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 02/07/2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
BARRY CHARLES SILVA SOBRINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.678, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

ANEXO I

Exercício
R$ 2.021,00
R$ 2.022,00
R$ 2.023,00

Para o exercício de 2021 considerou-se para efeito da estimativa da renúncia da receita do ISS
dos serviços prestados 2/12 (dois doze avos) da receita prevista para o mesmo período.
No cálculo da renúncia da receita do ISS da construção civil foi considerado 2/30 (dois trinta
avos), considerando que o cronograma físico da obra é estimado em 30 (trinta meses).
Para os exercícios de 2022 e 2023 o valor da renúncia é a soma do IPTU, ISS da construção civil
e ISS dos serviços prestados.
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021: Como medida de compensação pela
renúncia da receita do IPTU, ISS próprio e ISS da construção civil fica indicado o aumento da
receita do ICMS no exercício de 2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de Novembro de 2021.

Renúncia
R$ 108.833,33
R$ 786.000,00
R$ 932.000,00

Renúncia
R$ 240.000,00
R$ 1.680.000,00
R$ 1.680.000,00

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$ 1.000.000,00 (Hum milhão
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
33.90.30 Material de consumo
1.000.000,00
TOTAL
1.000.000,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
02
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.000.000,00
TOTAL
1.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 26 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.680, DE 26 DE OUTUBRO 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$ 415.204,83 (quatrocentos
e quinze mil, duzentos e quatro reais e oitenta e três centavos), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
116
255
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e Material Permanente 415.204,83
TOTAL
415.204,83
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 4.320/1964), referente a
Emenda Parlamentar Estadual, através da Resolução SES/MG nº 6930/2019, creditada na conta
bancária do Fundo Municipal de Saúde de Varginha, e transferido no dia 13/5/2021, para a
seguinte conta bancária da FHOMUV: Banco do Brasil, agência 0032-9, conta corrente nº
88.780-3.
TOTAL
415.204,83
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 26 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.064, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art.1º DESIGNAR a senhora LARISSA ONGARO FARIA, para substituir a servidora CARLA
BIANCA PEREIRA DE PAIVA, Chefe do Serviço de Desenvolvimento Pessoal e Segurança no
Trabalho – CF-2, lotada na FHOMUV – Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de LICENÇA
MATERNIDADE no período de 05/08/2021 a 31/01/2022.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago a ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Desenvolvimento
Pessoal e Segurança no Trabalho, sem as vantagens pessoais da substituída.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 05/08/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.109 de 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
CONSIDERANDO, que o Hospital de Campanha foi montado para ampliar a capacidade de
atendimento e enfrentamento à Covid-19;
CONSIDERANDO, que os números de contágio e de internados em leitos de enfermaria e UTI no
Município em razão da COVID-19 estão em queda, gerando segurança para a desmobilização do
Hospital de Campanha;
CONSIDERANDO, que o Município tem estrutura suficiente para o suporte e atendimento aos
casos de infectados pela COVID-19 em outros equipamentos de saúde, dentre os quais a
Unidade de Pronto Atendimento - UPA e os hospitais permanentes instalados na cidade;
CONSIDERANDO, que o Município destinou a importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) ao Hospital Regional do Sul de Minas a fim de ampliar sua capacidade e leitos de UTI para
atendimento exclusivo a COVID-19;
CONSIDERANDO, que o Hospital Regional do Sul de Minas está credenciado como porta de
entrada para o atendimento aos casos da COVID-19;
CONSIDERANDO, que foi ajustado em reunião entre os gestores municipais, Superintendência
Regional de Saúde e representantes do Hospital Regional do Sul de Minas que o Hospital de
Campanha, por ser provisório, seria o primeiro a ser desmobilizado;
CONSIDERANDO, que os contratos temporários de pessoal e prestação serviço do Hospital de
Campanha, por não serem permanentes, conforme dispõe a Lei, precisam ser encerrados;
CONSIDERANDO, o avanço da vacinação no Município, já se encerrando em primeira dose para
todo o público adulto acima de 18 (dezoito) anos, avançando já para o público entre 12 (doze) e
17 (dezessete) anos, com ampliação da segunda dose para todas as idades e, até mesmo,
terceira dose para idosos;
CONSIDERANDO, por fim, que com a desmobilização do Hospital de Campanha todo o patrimônio,
constituído por equipamentos, utensílios, instrumentais, móveis, enxovais, insumos, medicamen-
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tos, dentre outros, serão absorvidos pela Rede Pública Municipal de Saúde, traduzindo em
excelência para o atendimento da população,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída Comissão Especial a fim dar destinação ao patrimônio utilizado para o
funcionamento do Hospital de Campanha, montado no campus da UNIFAL em Varginha, para dar
suporte e atendimento às pessoas acometidas pela Covid-19, uma vez que o referido hospital
terá suas atividades encerradas até 30/09/2021.
Art. 2º A Comissão Especial referida no artigo anterior se responsabilizará por inventariar e dar
destinação, atendidos os princípios da impessoalidade e eficiência na Administração Pública, a
todo o patrimônio hoje existente no Hospital de Campanha, constituído por equipamentos, utensílios,
instrumentais, móveis, enxovais, insumos, medicamentos, dentre outros.
Art. 3º A Comissão Especial será formada pelos seguintes servidores públicos municipais:
I – Dr. Luiz Carlos Coelho, Superintendente Especial de Enfrentamento à Covid-19, que presidirá
referida Comissão;
II – Pâmela Pereira Cândido, representando a Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
III – Valdirene de Araújo e Silva, representando o Hospital Bom Pastor;
IV – Miguel José de Lima, representando as Redes de Atenção Primária e Secundária de Saúde
do Município de Varginha;
V – Eduardo da Silva, representando o Setor de Contratos e Patrimônio da Secretaria Municipal
de Saúde – SEMUS;
VI – Daniela Aparecida de Abreu, representando o Setor Geral de Farmácia da Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS;
VII - Renata Sanches Rizzo, representando o Setor Geral de Patrimônio da Prefeitura Municipal
de Varginha;
VIII – Emerson Tavares de Oliveira, representando a Secretaria Municipal de Controle Interno –
SECON.
Art. 4º A Comissão Especial, através de seu presidente, prestará contas, diretamente ao Prefeito
Municipal, de todas as atividades que desenvolver, inclusive com expedição de relatório final no
qual deverá constar a relação integral de todo o patrimônio inventariado e distribuído, bem como
os setores da Administração Pública direta e indireta do Município que forem beneficiados.
Art. 5º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados, serão considerados serviços
públicos relevantes, não fazendo jus ao recebimento de gratificação ou qualquer espécie de
vantagem pecuniária.
Art. 6º Os membros nomeados através da presente Portaria terão suas atuações adstritas ao
término dos trabalhos objeto da finalidade da presente nomeação, a qual deverá ser concluída no
prazo de 10 (dez) dias, podendo tal prazo ser estendido, com autorização do Prefeito Municipal,
independentemente da desmobilização do Hospital de Campanha.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.112, DE 21 DE SETEMBRO 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 Municipal nº 2.673/1995,
alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, às servidoras
abaixo relacionadas:
SERVIDORA
Luciene de Paula Damacena
Roselene Aparecida Davanço

MATRÍCULA
25.288-0
30.120-8

FUNÇÃO
Professor PII
Educador Infantil

SECRETARIA
SEDUC
SEDUC

PERÍODO DE GOZO
02/09/2021 a 28/02/2022
07/09/2021 a 05/03/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.115, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora RENATA SILVA DOS SANTOS SILVA, do cargo de Técnico em
Enfermagem/US – E-10, nomeada pela Portaria nº 17.928, de 25.06.2021, em virtude de não ter
entrado em exercício no prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.119, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1° Fica nomeada para compor a Comissão de Estudos e Avaliação do padrão mínimo de
qualidade do sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e
controle - SIAFIC, a senhora JACKELINE CONCEIÇÃO FERNANDES, em substituição ao senhor
RICARDO JOÃO DE ABREU, servidor titular do cargo de contador representante do Serviço
Municipal Funerário e Organização de Luto - SEMUL.
Art. 2º No desempenho de suas funções, a nomeada deverá observar as disposições constantes da Portaria n° 17.756/2021, que permanece inalterada em seus demais termos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.162, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 01 (um) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional do
servidor ALFREDO LÚCIO TERRA, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01,
matrícula 16.530-1, conforme Processo Administrativo nº 10.463/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.165, DE 25 DE OUTUBRO 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, a seguinte
servidora:
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SERVIDORA
Luciene da Silva Gonçalves Paulo

MATRÍCULA
3.345-6

CARGO
SETOR
PERÍODO DE GOZO
Escriturário Seção de Recepção do Pronto Atendimento De 11/10/2021 a 09/11/
2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.166, DE 25 DE OUTUBRO 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 18.135/2021.
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 18.168, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 01/11/2021 o servidor RONALDO BREGALDA, do cargo de
Auxiliar de Serviços Públicos/Servente Escolar - Nível E-01, nomeado pela Portaria nº 17.832/
2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.169, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 29/10/2021 a servidora DIELY FATIMA SOUZA, do cargo de
TNS/PS/Psicólogo - Nível E-23, nomeada pela Portaria nº 16.035/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.170, DE 25 DE OUTUBRO 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 Municipal 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
Tássia Ribeiro do Vale Pedreira

MATRÍCULA
3.600-5

FUNÇÃO
SETOR
Médico Infectologista Seção de Serviço de Controle
Infecção Hospitalar - SCIH

NO
VEMBR
O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO

PERÍODO DE GOZO
18/10/2021 à 15/04/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.171, DE 25 DE OUTUBRO 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 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Marcineia Aparecida da Silva Gonçalves
Técnico de Enfermagem EF - 06
96°
Gabriele Alves Inácio
Técnico de Enfermagem EF - 06
97º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Auxiliar de Radiologia EF-02, ocupado pela servidora
MARIA EVA SILVA CLARO APRELINO, matrícula 01.314-5 por motivo de posse em outro cargo
inacumulável, nos termos do artigo 39, inciso VIII da Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 2º A vacância de que trata o art. 1º desta Portaria será pelo prazo de 03 (três) anos, ou
antes, desde que a pedido da servidora, a partir da data em que a servidora assumir o outro
cargo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus efeitos a 01/10/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.182, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando que a Conselheira Tutelar JÉSSICA TUROLA SILVA AGUIAR encontra-se gestante
e ocorrendo a vaga temporária até que a titular volte a assumir o cargo de Conselheira;
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada para compor o Conselho Tutelar que integra o Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, a seguinte conselheira: GIOVANNA
MARIA ALVES MENDONÇA BRASIL.
Art. 2º A nomeação de que trata o Art. 1º será pelo período em que durar o regime de teletrabalho,
em substituição à servidora JÉSSICA TUROLA SILVA AGUIAR que encontra-se em estado gravídico, nos termos do Decreto Municipal nº 10.378/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.191, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeadas as servidoras CISSA MARCONDES DE LIMA – CRP 30.973, MILA
FERNANDES CIACCI LOPES – CRP 11.355 e SILVANA APARECIDA PETRIN RETORI – CRP –
11.354, para sob a presidência da primeira, julgar os recursos que venham a ser interpostos
contra a inaptidão psicológica proferida no Processo Seletivo para as funções gratificadas de

Diretor de Escola Municipal Urbana, Coordenador de Escola Municipal do Campo, Diretor de
Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI e Vice-Diretor de Escola Municipal Urbana.
Art. 2º Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão Especial ora criada serão
considerados serviço público relevante, devendo ser observadas as normativas aplicáveis a
espécie, especialmente o Decreto nº 10.573/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
PORTARIA N° 18.139, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
Publicado neste jornal, edição 1.370, de 14 de outubro de 2021, página 07.
Onde se lê:
Art. 1º
...
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, no período de 08/09//2021 a 16/09/2021, nos
termos do disposto no Parágrafo único, art. 1º, Decreto nº 10.378/2021:
Leia-se:
Art. 1º
...
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, que comprovou estado gravídico nos termos do
disposto no Parágrafo único, art. 1º Decreto nº 10.378/2021:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento:
049/2021. Datado de 29/10/2021.
Fundamento
:
Processo Adm. nº 13.205/2021
Objeto
:
A mútua colaboração entre as partes convenentes visando
oferecer atendimento em tempo integral para crianças e adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade, através do custeio dos itens previstos no Projeto/Plano de Trabalho
Partes
:
Município de Varginha e a
:
Associação Eu Escolhi Amar
Valor
:
R$ 1.720,00
Prazo
:
10 (dez) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Fernanda dos Santos Bruziguessi Porchat
de Assis
=
Termo de Fomento:
050/2021. Datado de 29/10/2021.
Fundamento
:
Processo Adm. nº 1.229/2021
Objeto
:
A execução da seguinte parceria: execução dos recursos
destinados por meio de Emenda Parlamentar Impositiva, com a finalidade de ofertar defesa e
garantia de direitos e benefícios eventuais, que ocorrerá através da conjunção de esforços
complementares, para custeio dos itens previstos no Projeto/Plano de Trabalho apresentados
pela OSC
Partes
:
Município de Varginha e a
:
Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
Valor
:
R$ 16.524,80
Prazo
:
5 (cinco) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATO – A PARTE
Contrato
:
147/2021. Datado de 04/10/2021.
Processo
:
Processo Adm. nº 12.901/2021
Objeto
:
A contratação de empresa especializada para disponibilização da
Biblioteca Digital Saraiva – BDS, a qual consiste na vinculação de acervos digitais da Editora
Saraiva
Contratante
:
Município de Varginha e
Contratada
:
Saraiva Educação S.A.
Valor
:
R$ 8.856,00
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, as Srs. Flávia Helena Dante Alves Bravin
e Ana Paula Santos Matos
=
Contrato
:
157/2021. Datado de 25/10/2021.
Licitação
:
Chamada Pública nº 002/2018
Objeto
:
O credenciamento de Instituições Financeiras para prestação de
serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, em guias de arrecadação,
padrão Febraban, por meio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético
(Arquivo Retorno) dos valores arrecadados
Contratante
:
Município de Varginha e
Contratado
:
Banco do Brasil S.A.
Valor
:
R$ 100.000,00 (valor estimado)
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Contratado, o Sr. Márcio Reis Dixini Júnior
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DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
D E C I S Ã O - JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha/MG, para os efeitos do artigo
109, inciso I, alínea 'b' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo
109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento da
Documentação da Proposta Técnica relativa à Licitação – Concorrência nº 001/2021, cujo
objeto constitui-se da contratação de Sistema de Ensino Estruturado, decidiu por classificar
em primeiro lugar no presente certame a empresa Editora Aprende Brasil Ltda., atribuindolhe a Nota Técnica – NT de 3.240 (três mil duzentos e quarenta) pontos; em segundo
lugar a empresa SEFE – Sistema Educacional Família e Escola Ltda., atribuindo-lhe a
Nota Técnica – NT de 3.230 (três mil duzentos e trinta) pontos.
Varginha (MG), 4 de novembro de 2021.

NO
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O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO
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Melo (Melão).
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 052/2020, cujo objeto constitui-se da
aquisição de pneus novos.
Registre-se e publique-se.

Julio Cesar Rezende Angelo
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 242/2021
DECISÃO

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2019

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 242/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de kits compostos por agenda, porta agenda e caneta, decidiu
por classificar, habilitar e declarar vencedora no presente certame a empresa Renato Soares
da Silva.
Varginha (MG), 4 de novembro de 2021.

Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 164/2019, cujo objeto constitui-se da
aquisição de equipamentos médicos hospitalares.
Registre-se e publique-se.

Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 259/2021
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 259/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de equipamentos odontológicos, decidiu por classificar, habilitar
e declarar vencedoras no presente certame as empresas Midas Comércio Atacadista de
Produtos Hospitalares Ltda ME e Dental São Cristóvão Ltda.
Varginha (MG), 03 de novembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 264/2021
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 264/2021, cujo objeto
constitui-se do registro de preços para fornecimento de material laboratorial para a
Unidade de Pronto Atendimento, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no
presente certame as empresas GC Lab Diagnósticos Ltda. - EPP, Quibasa Química Básica
Ltda., Biosul Produtos Diagnósticos Ltda., Comercial e Suprimentos Ribeiro Ltda. EPP e Lab Shopping Diagnóstica Ltda.
Varginha (MG), 4 de novembro de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 272/2021
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 272/2021, cujo objeto
constitui-se do registro de preços para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza
e utensílios domésticos, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente
certame as empresas Orla Distribuidora de Produtos EIRELI e Eco Plast Comércio e
Indústria Ltda.
Varginha (MG), 04 de novembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Tomada de Preços nº 018/2021, cujo objeto constitui-se da
contratação de serviços na área de engenharia incluindo o fornecimen-to de mão de obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de fundação, estrutura
metálica, fornecimento e instalação de uma Tela para Projeção (Novo Placas Eletrônico) e reforma
do Sistema de Iluminação da Arquibancada Coberta do Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2020
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 180/2020, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de remoção terrestre interhospitalar com ambulâncias.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2020
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 231/2020, cujo objeto constitui-se da aquisição
de materiais para vigilância eletrônica.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os preços
registrados para fornecimento de Materiais Reciclados e Resíduos da Construção
Civil, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 179/2020 – Pregão Presencial nº
161/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 152/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Ecovia Reciclagem de Resíduo da Construção Civil LTDA
- Areia - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa
e concretos - Diâmetro máximo: 2mm - R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos);
- Bica mista corrida - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de
tijolos, blocos, argamassa, concretos, telhas e argila - Diâmetro máximo: 63mm - R$ 26,00 (vinte
e seis reais);
- Rachão - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 150mm - R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
- Brita 0 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 9,5mm - R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
- Brita 1 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 19mm - R$ 27,00 (vinte e sete reais);
- Pedrisco - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos,
argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 6,5mm - R$ 30,00 (trinta reais).
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de areia, tudo em conformidade com o Edital de Licitação
nº 104/2021 – Pregão Presencial nº 095/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de
Preços nº 050/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI
– Areia lavada grossa – R$ 81,47 (oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) M³ – RM;
– Areia lavada média – R$ 81,30 (oitenta e um reais e trinta centavos) M³ – RM;
– Areia lavada fina – R$ 81,44 (oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) M³ – RM.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Brocas, Limas Odontológicas e outros, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 154/2020 – Pregão Presencial nº 138/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 153 à 155/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares - EIRELI
– 23.1050.24-01 - Broca Cabide Alta Rotação FG 245 (Cone Invertida) - R$ 4,65 (quatro reais
e sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.25-01 - Broca Cabide Alta Rotação FG 329 (Periforme) - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.27-01 - Brocas Carbine Esférica AR Nº 1 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.28-01 - Brocas Carbide Esférica AR Nº 02 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.18-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº02 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.30-01 - Broca Carbide Esférica AR Nº 03 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.143-01 - Broca Carbide Esférica AR Nº 03 HL - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.29-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação N º04 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.19-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº04 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.99-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação Nº 6 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.20-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº06 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.62-01 - Broca Carbide AR corte Cilíndrico Nº 08 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.60-01 - Broca Cabide Esférica Baixa Rotação Nº 02 - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.144-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 04 - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.61-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 06 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.108-01 - Broca Cirúrgica Carbide 702 haste Longa - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.85-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25MM N°2 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.95-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25 MM Nº 4 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.96-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25 MM N°6 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.31-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 01 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.145-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 01 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.32-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 02 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.33-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 02 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.34-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 03 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.146-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 03 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un -Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.35-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 04 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
23.1050.149-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 04 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.37-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 06 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos)
un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.147-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 06 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.98-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 08 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
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– 23.1050.43-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1012 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.44-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1013 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.94-01 - Broca Diamantada de Alta Rotação Nº 1014 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.101-01 - Broca Diamantada Alta rotação 1014 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.119-01 - Broca Diamantada AR Nº 1015 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.102-01 - Broca diamantada Alta Rotação Nº 1016 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.06-01 - Broca Diamantada Esférica 1016 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.55-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1032 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.45-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1033 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.57-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1034 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.51-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1090 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.53-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1091 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.122-01 - Broca Diamantada AR Nº 1092 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.64-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1094 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.54-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1095 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.47-01 - Broca Diamantada AR Dourada para Acabamento 1112F - R$ 1,48 (um real
e quarenta e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.117-01 - Broca Diamantada AR Nº 1153 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.39-01 - Broca Diamantada AR Acabamento Utra Fino N° 1190 - R$ 1,48 (um real e
quarenta e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.58-01 - Broca Diamantada Cilíndrica AR 2173 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.41-01 - Broca Diamantada AR Esférica Nº 1302 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.56-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1312 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.123-01 - Broca Diamantada AR Nº 1320 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.124-01 - Broca Diamantada AR Nº 1332 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.125-01 - Broca Diamantada AR Nº 1333 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.126-01 - Broca Diamantada AR Nº 1342 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.127-01 - Broca Diamantada AR Nº 1343 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.120-01 - Broca Diamantada AR Nº 2134 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.46-01 - Broca Diamantada AR 2135 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos)
un - Champion – Microdont;
– 23.1050.121-01 - Broca Diamantada AR Nº 2137 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.80-01 - Broca Diamantada AR FG 2137 F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.90-01 - Broca Diamantada AR 2200 FF - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.114-01 - Broca Diamantada AR Nº 3017 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.75-01 - Broca Diamantada AR Nº 3017 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.118-01 - Broca Diamantada AR Nº 3018 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.84-01 - Broca Diamantada AR 3071 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos)
un - Champion – Microdont;
– 23.1050.49-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3118F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.50-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3168F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.48-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3195F - R$ 1,48 (um real e qurenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.100-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3200 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.72-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3205 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un -Champion – Microdont;
– 23.1050.73-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3207 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.91-01 - Broca Diamantada 4138 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) un
- Champion – Microdont;
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– 23.1050.88-01 - Broca Corte Metal 1557 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.109-01 - Broca Endo Z FG 152 - R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
un – Microdont;
– 23.1015.13-01 - Condensador McSpadden (040-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.14-01 - Condensador McSpadden (045-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.15-01 - Condensador McSpadden (050-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.16-01 - Condensador McSpadden (055-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1056.4-01 - Disco Soflex p/ Acabamento Resina - R$ 135,00 (cento e trinta e cinco
reais) un - Sof-Lex – 3M;
– 23.1072.04-01 - Lima Flexofile Nº 2º serie – 21 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.05-01 - Lima Flexofile Nº 2º Serie- 25 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.06-01 - Lima Flexofile Nº 2º serie – 31 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.64-01- Limas compatíveis com sistema Protaper Next X1, 31 mm - R$ 194,00
(cento e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.65-01- Limas compatíveis com sistema Protaper Next X2, 31 mm - R$ 194,00
(cento e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.66-01 - Limas compatíveis com sistema Protaper Next X3, 31 m - R$ 194,00 (cento
e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.53-01 - Lima Protaper NEXT sortido X1-X3, com 3 unidades, 31 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) kit - Dentsply;
– 23.1072.59-01 - Lima Waveone Gold, Primary reciprocante file, com 3 unidades, 25 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 190,00 (cento e noventa reais) kit - Maillefer – Dentsply;
– 23.1072.58-01 - Lima Waveone Gold, Prymary reciprocante file, com 3 unidades, 31 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 190,00 (cento e noventa reais) kit - Maillefer – Dentsply;
– 23.1084.1-01 - Taça de Borracha de uso odontológico - R$ 1,70 (um real e setenta
centavos) un – Microdont.
2) Contratada: E. C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– 23.1050.78-01 - Broca Cabide FG 1156 - R$ 5,00 (cinco reais) un – Kavo;
– 23.1050.22-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação HL Nº 02 - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un - Medin - Kavo;
– 23.1050.36-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 04 HL - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un - Medin - Kavo;
– 23.1050.23-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação HL N° 06 - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un – Kavo;
– 23.1050.26-01 - Brocas Carbide Alta rotação p/ Acabamento c/ Lâminas (multilaminadas)
9803 FF - R$ 20,42 (vinte reais e quarenta e dois centavos) un – Kavo;
– 23.1050.110-01 - Broca Cirúrgica Carbide 702 haste Curta - R$ 5,90 (cinco reais e noventa
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.40-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1011 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Fava;
– 23.1050.87-01 - Broca Corte Metal 1556 - R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) un –
Kavo;
– 23.1050.70-01 - Broca Ponta Arkansas CA Esférica 4604 - R$ 13,72 (treze reais e setenta
e dois centavos) un – Dedeco;
– 23.1080.1-01 - Ponta Arkansas P/ Acabam . Em Resina P/ peça de mão forma de pera
(Shofu) - R$ 9,10 (nove reais e dez centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.67-01 - Broca Arkansas / Alta Rotação Nº 4702 - R$ 9,10 (nove reais e dez
centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.69-01 - Broca Arkansas AR Esférica Nº 4704 - R$ 9,10 (nove reais e dez centavos)
un – Dedeco;
– 23.1050.68-01 - Broca Arkansas tronco AR Cônica AR 4711 - R$ 8,80 (oito reais e oitenta
centavos) un – DH Pro;
– 23.1050.76-01 - Broca Gates Nº 01 28mm - R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.137-01 - Broca Gates Nº 01 32mm - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.10-01 - Broca Tipo Gates Nº 02 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.138-01 - Broca Gates Nº 02 32mm - R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) un –
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Perfect;
– 23.1050.12-01 - Broca Tipo Gates Nº 03 19mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.139-01 - Broca Gates Nº 03 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.11-01 - Broca Tipo Gates Nº 04 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.140-01 - Broca Gates Nº 04 32mm R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.141-01 - Broca Gates Nº 06 28mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.142-01 - Broca Gates Nº 06 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.77-01 - Broca Largo Nº 01 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.14-01 - Broca Tipo Largo N° 02 32mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer Dentsply;
– 23.1050.132-01 - Broca Largo Nº 02 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1050.16-01 - Broca Tipo Largo N° 03 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer Dentsply;
– 23.1050.134-01 - Broca Largo Nº 04 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1050.135-01 - Broca Largo Nº 06 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1056.5-01 - Discos de silicone granulado e fina para Acabamento Resina - R$ 27,00
(vinte e sete reais) un – DH Pro;
– 23.1061.1-01 - Escova de Robson (Cerdas Pretas) - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco
centavos) un – Microdont - 3R;
– 27.1028.1-01 - Grampo Nº 14 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.2-01 - Grampo Nº 14A para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.3-01 - Grampo Nº 201 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.5-01 - Grampo Nº 208 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.6-01 - Grampo Nº 209 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.7-01 - Grampo Nº 210 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.8-01 - Grampo Nº 211 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.9-01 - Grampo Nº 212 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.10-01 - Grampo Nº W8A para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 23.1072.24-01 - Lima K-file Nº 6 – 21 Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.27-01 - Lima k-file Nº 6 – 25 Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.25-01 - Lima K-file Nº 8- 21Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais) cx
– Perfect;
– 23.1072.28-01 - Lima K-file Nº 8- 25Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais) cx
– Perfect;
– 23.1072.26-01- Lima K-file Nº 10 – 21Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.29-01 - Lima k-file Nº 10 – 25 Mm – cx c/ 6 unidades – R$ 19,00 (dezenove reais)
cx – Perfect;
– 23.1072.60-01 - Limas C-Pilot #06 21mm Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. *Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. *Finas, porém
resistentes para canais calcificados. * Marcas de profundidade radiopacas. * Novo cabo CC+
confortável. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit –
Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.61-01 - Limas C-Pilot #08 21mm - Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. *Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. *Finas, porém
resistentes para canais calcificados. * Marcas de profundidade radiopacas. * Novo cabo CC+
confortável. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit –
Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.62-01 - Limas C-Pilot #10 25mm Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. * Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico.* Finas, porém
resistentes para canais calcificados.
* Marcas de profundidade radiopacas.* Novo cabo CC+ confortável. Produto com registro no
Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit – Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.45-01 - Lima Protaper NEXT X1, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.46-01 - Lima Protaper NEXT X2, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.47-01 - Lima Protaper NEXT X3, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.48-01 - Lima Protaper NETX sortido X1-X3, com 3 unidades, 21 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.49-01 - Lima Protaper NEXT X1, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
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– 23.1072.50-01- Lima Protaper NEXT X2, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.51-01 - Lima Protaper NEXT X3, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.52-01 - Lima Protaper NEXT sortido X1-X3, com 3 unidades, 25 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.63-01 - Limas compatíveis com sistema SX PROTAPER (tamanhos sortidos)
Embalagens com 6 unidades. * Fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade
existente. *Possuem 21 ou 25mm de comprimento.
*S1 (Roxa), S2 (Branca), F1 (Amarela), F2 (Vermelha), F3 (Azul), SX (Somente cursor amarelo).
*As embalagens sortidas contém: S1 + S2 + F1 + F2 + F3 + SX . Produto com registro no Ministério
da Saúde - R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) kit - Protaper – Dentsply;
– 23.1072.55-01 - Lima Waveone Gold, Primary reciprocante file, com 3 unidades, 21 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) kit - Waveone –
Dentsply;
– 23.1072.67-01 - Limas compatíveis com sistema Wave one Gold Primary (tamanhos sortidos)
21mm Embalagens com 4 unidades em blister estéril. Movimento reciprocante. *Secção transversal
em paralelogramo. *conicidades variadas no instrumento e diâmetro apicais aprovados. *redução
do efeito aparafusamento comparado aos instrumentos rotatórios convencionais. *maior eficiencia
no corte do instrumentos *Maior variedades de tamanhos: -Small 20.07 (amarelo) -Primary 25.07
(vermelho) - Medium 35.06 (verde) -Large 45.05 (branco) Produto com registro no Ministério da
Saúde - R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) kit – Waveone – Dentsply;
– 23.1072.69-01 - Limas compatíveis com sistema Wave one Gold Primary (tamanhos sortidos)
31mm Embalagens com 4 unidades em blister estéril. Movimento reciprocante. *Secção transversal
em paralelogramo. *conicidades variadas no instrumento e diâmetro apicais aprovados. *redução
do efeito aparafusamento comparado aos instrumentos rotatórios convencionais. *maior eficiencia
no corte do instrumentos *Maior variedades de tamanhos: -Small 20.07 (amarelo) - Primary 25.07
(vermelho) -Medium 35.06 (verde) -Large 45.05 (branco) Produto com registro no Ministério da
Saúde - R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) kit – Maillefer;
– 27.1031.1-01 - Mandril p/ disco de lixa p/ contra ângulo (FG) - R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) un – Microdont - 3R;
– 27.1031.2-01 - Mandril p/ disco de lixa p/ ponta reta (FG) - R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) un – Microdont - 3R;
– 23.1134.12-01 - Insertos de ultrassom para endodontia compatíveis com sistema Dabi Neo
(kit com 6 insertos)Kit contendo 6 insertos do tipo: 6 Insertos Ultrassônicos para Começar E2D Cônica Diamantada E10 - Corte de Guta E7D - Diamantada de Acesso E6D - Bala Diamantada E5
- Cônica Longa E1 - Irrisonic - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) kit – Helse;
– 27.1139.02-01 - Ponteira para profilaxia Universal nº 5 compatível com ultrassom Sonic
Borden 2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel;
– 27.1139.05-01 - Ponteira para profilaxia Falciforme nº 6 compatível com ultrassom Sonic
Borden 2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel;
– 27.1139.04-01 - Ponteira para profilaxia Perio nº 7 compatível com ultrassom Sonic Borden
2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel.
3) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– 23.1050.74-01 - Broca de Aço p/ CA 12 laminas p/ Acabamento Amalgama - R$ 9,15 (nove
reais e quinze centavos) un – MKL;
– 23.1050.52-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1151 - R$ 1,62 (um real e sessenta e
dois centavos) un – Microdont;
– 23.1050.97-01 - Broca Diamantada FG 3 e 4 serie K.G.S 3200 - R$ 1,60 (um real e sessenta
centavos) un – Microdont;
– 23.1050.89-01 - Broca Diamantada 3203 F - R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos)
un – Microdont;
– 23.1050.21-01 - Broca Diamantada Alta Rotação Transmetal - R$ 14,80 (quatorze reais e
oitenta centavos) un - Angelus;
– 23.1050.148-01 - Broca de Aço Esférica P/ Peça Mão Nº 3 - R$ 3,25 (três reais e vinte e
cinco centavos) un – Jota;
– 23.1050.106-01 - Broca Aço Esférica P/ Peça de Mão Nº 06 - R$ 3,70 (três reais e setenta
centavos) un – Jota;
– 23.1050.81-01- Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 08 - R$ 3,70 (três reais e setenta
centavos) un – Jota;
– 23.1050.82-01 - Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 09 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.83-01 - Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 10 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.113-01 - Broca cirúrgica P/ Peca de Mão Nº 702 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.92-01 - Broca Aço Cônica P/ Peca de Mão - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.65-01 - Broca Arkansas Trimers branca Peça Mão P/ Acabamento de Resinas - R$
5,80 (cinco reais e oitenta centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.79-01 - Broca Haste Curta (Short Neck) – Kit c/ 7 unidades - R$ 26,00 (vinte e seis
reais) kit – Fava;
– 23.1050.104-01 - Broca Maxicut Corte Fino - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un - Wilcos;
– 23.1050.107-01 - Broca Maxicut Frezada - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un – Wilcos;
– 23.1050.111-01 - Broca Minicut de Tungstênio - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un - Wilcos;
– 23.1050.112-01 - Broca Maxicut - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) un
- Wilcos;
– 23.1050.131-01 - Broca Largo Nº 01 32mm - R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.133-01 - Broca Largo Nº 03 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
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– 23.1050.17-01 - Broca Largo Nº 04 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.136-01 - Broca Largo Nº 06 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.07-01 - Broca p/ Contra Angulo Tipo Lentullo jg c/ 04 brocas - R$ 25,30 (vinte e
cinco reais e trinta centavos) un – TDK;
– 23.1050.130-01 - Broca Zecrya 28mm Broca carbide cônica longa de ponta segura;
*Comprimento: 28mm; Apresentação em blister , broca esterilizada. Produto com registro no
Ministério da Saúde - R$ 13,00 (treze reais) un – Angelus;
– 23.1054.1-01 - Cursor Calibrador de Borracha – Pct c/ 50 unidades - R$ 15,80 (quinze
reais e oitenta centavos) un – Maquira;
– 23.1056.1-01 - Disco Carborundum . Caixa com 10 unidades - R$ 8,15 (oito reais e quinze
centavos) cx – Detrorium;
– 23.1056.2-01 - Disco de aço p/ Mandril de parafuso pcte c/12 un - R$ 58,90 (cinquenta e
oito reais e noventa centavos) pcte – Zeep;
– 23.1063.1-01 - Extirpa Nervo – cartela c10 un -contendo as numerações 15.20.25 - R$
27,10 (vinte e sete reais e dez centavos) pcte – MK - Life;
– 23.1072.01-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 21 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.02-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 25 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.03-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 31 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.12-01 - Lima Flexofile Nº 15 – 21 Mm – cx c/ 6un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.18-01 - Lima Flexofile Nº 15 – 25 Mm – cx c/ 6un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.13-01 - Lima Flexofile Nº 20 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.19-01 - Lima Flexofile Nº 20 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.14-01 - Lima Flexofile Nº 25 – 21 Mm. - cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.20-01 - Lima Flexofile Nº 25 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.15-01 - Lima Flexofile Nº 30 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.21-01 - Lima Flexofile Nº 30 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.17-01 - Lima Flexofile Nº 35 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.22-01 - Lima Flexofile Nº 35 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.16-01 - Lima Flexofile Nº 40 – 21 Mm – cx . c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.23-01 - Lima Flexofile Nº 40 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 27.1031.4-01 - Mandril de Parafuso p/ PM – p/ montar discos e rodas de acabamento (FG)
- R$ 5,00 (cinco reais) un – Microdont;
– 27.1031.3-01 - Mandril Fendado p/ peça de mão (PM) p/ adaptar tira de lixa. (FG) - R$ 5,30
(cinco reais e trinta centavos) un - Microdont;
– 27.1135.3-01 - Chave de ponta Ultrassom Odontológico, compatível c/ Aparelho da marca
Dabi Atlante - R$ 66,00 (sessenta e seis reais) un – Dabi;
– 23.1134.5-01 - Inserto de Periodontia – Ponta periodontia perio E, indicada p/ a remoção de
tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores compatível com o
aparelho prof II cerâmica da marca Dabi Atlante - R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - Start;
– 23.1134.9-01 - Inserto de Periodontia – Perio Supra ponta periodontia perio
supra,universal,indicada p/ a remoção de tártaro em dentes. Sendo mais indicada p/ os dentes
posteriores e todos os ângulos mais, compatível com o aparelho prof II cerâmica e com aparelho
prof NEO marca Dabi Atlante - R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - D700 - Dabi Atlante;
– 23.1134.11-01 - Inserto de periodontia ponta Perio Sub.Pont Periodontia perio Sub, Universal,
indicada para a remoção de tártaro sub genegival profundo, em bifurcação de pinos, cimentos e
etc. Compatível c/ o aparelho prof II Cerâmica e com aparelho prof NEO da marca Dabi Atlante R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - Dabi Atlante;
– 23.1134.06-01 - Inserto de Periodontia – Perio G1 inserto de secção semicircular, com
espessura reduzida da ponta e curvatura acentuada de curto alcance - R$ 75,00 (setenta e
cinco reais) un – Start;
– 23.1134.10-01 - Inserto de Periodontia Ponta Perio G2 Inserto de secção regular em sua
extremidade com espessura reproduzida e curvatura acentuada de curto alcance - R$ 75,00
(setenta e cinco reais) un – Start;
– 23.1134.07-01 - Inserto de Periodontia – Perio G3 inserto de secção retangular em sua
extremidade com espessura reduzida, largura ampliada e curvatura acentuada de longa alcance
- R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un – Ortusonic;
– 23.1134.08-01 - Inserto de Periodontia – Perio G4 Inserto de secção retangular em sua
extremidade, com espessura de largura reduzida e curvatura acentuada em curto alcance - R$
75,00 (setenta e cinco reais) un – Ortusonic.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de carne para suprimento do zoológico municipal, tudo
em conformidade com o Edital de Licitação nº 220/2021 – Pregão Presencial nº 202/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 111/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Junior – ME
– Carne bovina devidamente inspecionada, constituída dos percentuais: 40% de vísceras (10%
de rins, 20% coração e10% de língua) e 60% de dianteiro de boi (costela com carne) – R$ 18,90
(dezoito reais e noventa centavos) Kg – Mellore.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.),
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 123/2021 – Pregão Presencial nº 112/
2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 065/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: D E F Costa Transporte e Construtora Ltda.
– Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) – R$ 443,98 (quatrocentos e quarenta e
três reais e noventa e oito centavos) por tonelada.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de concreto usinado, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 203/2021 – Pregão Presencial nº 186/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 096/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Concreto São Domingos Ltda.
– Concreto usinado FCK 12,0 MPA convencional – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$ 320,00
(trezentos e vinte reais) M³,
– Concreto usinado FCK 20,0 MPA convencional – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) M³,
– Concreto usinado FCK 30,0 MPA convencional – c/ pedra britada de 25mm (brita 1) – R$ 370,00
(trezentos e setenta reais) M³,
– Concreto usinado FCK 12,0 MPA bombeado – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais) M³,
– Concreto usinado FCK 20,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais) M³,
– Concreto usinado FCK 30,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$ 440,00 (quatrocentos e
quarenta reais) M³.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos para a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Varginha – SEDUC, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 145/2020 – Pregão Presencial nº 129/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registros de Preços nºs 141 a 145/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Comercial Farah Ltda.
- Aparelho de som microsystem – aparelho de microsystem com karaokê, entrada p/ usb e p/
cartão de memoria com as seguintes características: entrada usb 1.0/2.0 (full speed); entrada p/
cartão de memoria: mmc, sd, ms; radio am e fm estéreo com sintonia digital; compatível c/ vcd, cd,
cd-r, cr-rw; reproduz video no formato mpeg4 e cd's musicais em arquivos mp3 e wma; saída svídeo, video componente, video composto; saída de áudio digital coaxial; dolby digital (ac3) e dts;
função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido;
potencia: 50w - R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) por un – Lenoxx – Modelo MS 8300.
2) Contratada: P.S. Company Comercial de Eletrônicos Ltda.
- Ventilador de parede – 60 cm, cor preto – 127v – características gerais: oscilação; fácil limpeza;
silencioso; suporte de parede; protetor térmico; baixo consumo de energia; grades altamente
resistentes; cortes com encaixe para reforçar no manuseio; fixação de grades por travas; hélice
com design especial para proporcionar maior ventilação; não enferrujam; fácil limpeza e silencioso;
possui controle de velocidade gradual; especificações técnicas: de parede; 03 pás; diâmetro 60
cm; diâmetro da hélice 53 cm; cor das grades de proteção cromadas ou com pintura epoxi na cor
preto; potencia 200 w; rpm 1400 máxima; consumo de energia 5,4 kwh/mês; voltagem 127;
garantia de 12 meses - R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) por un – Arge / Max 60 Parede.
3) Contratada: Space Informática e Móveis para Escritório EIRELI
- Maquina de lavar roupas cap. P/ 10 kg - gabinete em aço, cesto plástico, tampa em vidro
temperado, automática, painel de controle eletrônico abertura superior, gaveta para sabão e
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amaciante, tensão 110 volts, 750 rpm, 03 programas de lavagem (pesado,normal e rápido) na cor
branca - R$ 1.261,00 (mil duzentos e sessenta e um reais) por unid. - Colormaq LCA-12;
- Lavadora tanquinho cap. de lavagem 10kg – 127v - gabinete de alta resistência sem emendas;
timer com 05 programas (suave, leve, normal, pesada e extra pesada) mais 2 molhos; capacidade
de lavagem para ate 10 kg de roupa seca; batedor horizontal de 420mm com 191 rpm; desligamento
automático; dispenser para sabão em pó e amaciante; filtro antifelpos; motorização 1/4 hp - 1750
rpm; classificação "a" em eficiência de energia; medidas c/ emb. Alt. 975mm larg. 555mm prof.
580mm - peso 13,3kg; medidas s/ emb. Alt. 958mm larg. 540mm prof. 565mm; peso: 12 kg; sistema
de lavagem: lavagem através de turbilhonamento; voltagem e consumo; voltagem 127v; efic.
energ. : classe a pelo inmetro; cores: branca e preta; cores da tampa transparente - R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais) por unid – Colormaq LCS-10.0;
- Ventilador de coluna, c/ajuste de altura – 60cm; silencioso. Sistema de oscilação horizontal e no
mínimo 03 velocidades - R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por unid – Ventisol Coluna
New 60 cm Comercial
- Purificador/bebedouro de água refrigerado: 110v; com selos inmetro , comprobatórios de
conformidade com a legislação vigente; voltagem: 110v; armazenamento de água gelada: de 2,5
a 2,8 litros; atendimento: mínimo de 30 pessoas; características gerais: constituído de:- sistema
de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro
livre; compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; botão de acionamento
automático do tipo fluxo continuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural,
fresca ou gelada) ou torneira; bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos;
câmara vertical de filtragem e purificação; corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento
anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó; painel frontal em plástico abs de alta
resistência com proteção uv; vazão aprox. 40 a 60 litros de água/hora; pressão de funcionamento:
3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm2 a kgf/cm2); temperatura de trabalho : 03 a 40oc; componentes para
fixação e instalação: canopla: conexões cromadas ; buchas de fixação s8; parafusos; redutor
de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira; produto de certificação compulsória,
o equipamento deve possuir selos inmetro , comprobatórios de conformidade com a legislação
vigente inclusive, com eficiência bacteriológica, aprovado - dimensionamento e robustez da
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de
acordo com a determinação da portaria inmetro no 185, de 21 de julho de 2000, que determina a
obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues
e tomadas NBR 14136; indicação da voltagem no cordão de alimentação, 110v - R$ 400,00
(quatrocentos reais) por unid - Libell Acquaflex Hermético;
- Bebedouro elétrico conjugado: duas colunas; 110v; tipo pressão, com 02 colunas, acessível,
com capacidade aproximada de 6 litros por hora ( 40 pessoas/h aprox.) E certificado pelo
inmetro; dimensões e tolerâncias: altura: 960mm; altura parte conjugada: 650mm; largura: 660mm;
profundidade: 291mm; pia em aço inox aisi 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com
quebrajato; gabinete em aço inox aisi 304; torneira: em latão cromado de suave acionamento,
com regulagem de jato, sendo 02 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira
em haste para copo; reservatório de água em aço inox aisi 304, bitola 20 (0,95mm de espessura,
com serpentina (tubulação) em cobre ( 0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno
expandido; filtro de carvão ativado com vela sintetizada; termostato com controle automático de
temperatura de 4o a 15oc; compressor de 1/10 de hp, com gás ecológico; protetor térmico de
sistema ( desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema); dreno para
limpeza da cuba; ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.- Voltagem: 110v;
capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.); não possuir cantos vivos,
arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; o bebedouro deve ser acessível, em conformidade a nbr 9050/2005, no que couber - R$
620,00 (seiscentos e vinte reais) por unid - Libell Press Side;
- Refrigerador vertical combinado cap.300 lts: 110v; linha branca, sistema de refrigeração frost
free; voltagem: 110v; o refrigerador devera possuir certificação inmetro apresentando
classificação energética a, conforme estabelecido na portaria no 20, de 01 de fevereiro 2006;
dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69cm (axlxp); capacidade total (volume interno) mínima de
300 litros; gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; sistema de isolamento térmico em
espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; gabinete tipo duplex com duas (2)
portas (freezer e refrigerador); partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com
relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; conjunto de prateleiras de vidro
temperado removíveis e reguláveis; prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis;
gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; prateleira e/ou gaveta
plástica no compartimento do freezer; formas para gelo no compartimento do freezer; gaxetas
magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete; batentes das portas dotados de
sistema antitranspirante; dobradiças metálicas; sapatas niveladoras; sistema de controle de
temperatura por meio de termostato ajustável; sistema de refrigeração frostfree - gás refrigerante
R600A - R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) por unid - Consul CRM 39AB.
4) Contratada: Tecnoforte Sistemas de Refrigeração EIRELI – EPP
- Forno micro-ondas 30 litros: capacidade volume útil mínimo 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 pre 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$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por unid. - Midea Modelo MTFB41.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para Exames Laboratoriais, Coleta de Sanguíneas e Exames
Complementares, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 002/2021 – Pregão
Presencial nº 002/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 026/2021),
nos termos a seguir:
1) Contratada: Diagnóstica Ltda.
– 000.00000.9427-01 – Exame de detecção quantitativa de coronavírus (SARS-COV-2) RT-PCR
(Reação em cadeia de polimerase em tempo real) – R$ 143,50 (cento e cinquenta e três reais e
cinquenta centavos) Un – IPD.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de gêneros alimentícios, para suprimento de todas as
unidades da Administração Direta, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 164/2021
– Pregão Presencial nº 150/2021 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs
089 à 091/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Onofra Narciso de Novais – ME
– Achocolatado pronto p/ beber emb. longa vida 200ml – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un –
Chocomil;
– Arroz longo fino tipo I, embalagem plástica de 5kg – R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e
nove centavos) Pct – Macanudo,
– Aveia em flocos finos – pacote com 500g – R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos) Pct
– Pachá,
– Café em pó c/ embalagem aluminizada, com selo de qualidade (ABIC). – R$ 18,60 (dezoito reais
e sessenta centavos) Kg – Colina,
– Caldo de carne em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina,
– Caldo de galinha em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina,
– EXtrato de tomate – sachê com 340g – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un – Santa
Amalia,
– Farinha de mandioca – embalagem 500g – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Pct – Pachá,
– Iogurte, tipo pasteurizado, sem adição de água, com polpa de fruta, sabor morango, embalagem
de 1 litro – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) Un – Coqueirinho,
– Leite condensado lata com 395g – R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos) Lta – Itambé,
– Leite integral UHT longa vida com 1L – R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) Cx –
Cooper Rita,
– Leite Nan 1 – lata de 400g – R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) Lta – Nestlé,
– Leite Nan 2 – lata de 400g – R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos) Lta – Nestlé,
– Macarrão c/ ovos conchinha – com 500g – R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos)
Pct – Santa Amalia,
– Margarina vegetal com sal, de 500g – R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) Un –
Claybon,
– Milho verde em conserva – sachê 300g – R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) Un –
Fugini,
– Queijo ralado – embalagem 50g – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) Pct – Rettis,
– Salsicha a granel – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Kg – Avivar,
– Suco concentrado sabor abacaxi – 500 ml – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Frs
– Da Fruta,
– Suco concentrado sabor caju – 500 ml – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro centavos) Frs
– Da Fruta,
– Suco concentrado sabor uva – 500 ml – R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) Frs –
Valor;
– Suco concentrado sabor maracujá – 500 ml – R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Frs –
Valor,
– Sustagem – lata 400g – R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos) Lta – Nestlé,
– Tempero completo para cozinha sem pimenta com 300g – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos)
Un – TT.
2) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia. Ltda.
– Adoçante 100ml – R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) Un – Marata,
– Água mineral sem gás, garrafa c/ 1,5lt – R$ 1,90 (um real e noventa centavos) Un – Flora,
– Amendoim com casca embalagem com 500 g – R$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco
centavos) Pct – Pachá,
– Amido de milho – embalagem de 500g – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Un – Pachá,
– Azeitona verde – sachê 200g – R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) Un – Tozzi,
– Biscoito de polvilho, embalado individ. em porção de 40g – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco
centavos) Un – Maxsul,
– Biscoito tipo água e sal – pacote com 200g – R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos) Pct –
Renata;
– Biscoito tipo cream cracker – com 200g – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pct –
Renata,
– Biscoito tipo maizena – pacote com 200g – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pct –
Renata,
– Coco ralado – pacote com 100g – R$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) Pct – La
Preferida;
– Creme de leite – lata com 300g – R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) Lta – Itambé,
– Ervilha em conserva – sachê com 200g – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Un – Minas
Mais,
– Farinha de milho amarela – com 500g – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Pct – Pachá,
– Fubá de milho primeira qualidade – com 1kg – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) Kg – Da
Roça,
– Leite de coco – embalagem com 200ml – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) Un –
Amo,
– Louro folha – pacote com 05g – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) Un – Quitute,
– Maionese vidro 500g – R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) Un – Quero,
– Orégano – embalagem de 20g – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) Un – Quitute,
– Polvilho azedo – embalagem de 1kg – R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) Kg – Santo
Grano;
– Vinagre branco – 750ml – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) Frs – Divino
3) Contratada: Cordial Distribuidora de Alimentos EIRELI
– Achocolatado em pó – embalagem de 1kg – R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) Kg –
Especiali,
– Açúcar cristal pacote 05 kg – R$ 16,63 (dezesseis reais e sessenta e três centavos) Pct –
Laçucar,

Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de gabiões e materiais afins, tudo em conformidade com
o Edital de Licitação nº 107/2021 – Pregão Presencial nº 098/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs 053 e 054/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI
– Geotextil não-tecido H 40.2, material 100% poliester consolidado por agulhamento, resistência
à tração faixa larga, sentido longitudinal: 10KN/m, alongamento faixa larga: 50% resistência à
tração Grab., sentido longitudinal: 710 N, alongamento Grab: 50%, resistência ao rasgo trapezoidal
sentido longitudinal: 350N, permissividade: 1,6 S-1, permeabilidade normal: 0,35 CM/S – R$ 4,05
(quatro reais e cinco centavos) M² – Fibratex.
2) Contratada: Maccaferri do Brasil Ltda.
– Gabião tipo Caixa, tam.1,5 x1,0 x 1,0m, produzido com malha hexagonal dupla torção, tipo 8x10
(NBR 10514/EN 10.223-3), diâmetro 2,40mm, revestidos com liga, cuja composição e quantidade
respeitam as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/ proteção adicional de uma camada de
polímero. – R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Caixa, tam.2,0 x 1,0 x 1,0m, produzido com malha hexagonal dupla torção, tipo 8x10
(NBR 10514/EN 10.223-3), diâmetro 2,40mm, revestidos com liga, cuja composição e quantidade
respeitam as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/ proteção adicional de uma camada de
polímero. – R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Caixa, tam.3,0 x 1,0 x 1,0m, produzido com malha hexagonal dupla torção, tipo 8x10
(NBR 10514/EN 10.223-3), diâmetro 2,40mm, revestidos com liga, cuja composição e quantidade
respeitam as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/ proteção adicional de uma camada de
polímero. – R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Caixa base, tam.5,0 x 1,5 x 1,0m, produzido com malha hexagonal dupla torção,
tipo 8x10 (NBR 10514/EN 10.223-3), diâmetro 2,40mm, revestidos com liga, cuja composição e
quantidade respeitam as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/proteção adicional de uma camada
de polímero. – R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Caixa Tampa, tam.5,0 x 1,5m, produzido com malha hexagonal dupla torção, tipo
8x10 (NBR 10514/EN 10.223-3) – diâmetro 2,40mm – revestidos com liga, cuja composição e
quantidade respeitam as NBR’s 8964 e EN 10223-3 – arames c/ proteção adicional de uma
camada de polímero. – R$ 505,00 (quinhentos e cinco reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Colchão base tam.4,0X2,0X0,30m, produzido com malha hexagonal dupla torção,
tipo 6x8 (NBR 10514/EN 10.223-3), confeccionada à partir de arames de aço com baixo teor de
carbono diâmetro 2,00mm, revestidos com liga (G/M2>220) cuja composição e quantidade respeitam
as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/ proteção adicional de uma camada de polímero conf.
NBR’s 8964 e EN 10223-3. – R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) Pç – Maccaferri;
– Gabião tipo Colchão Tampa tam. 4,0 x 2,0m, produzido com malha hexagonal dupla torção, tipo
6x8 (NBR 10514/EN 10.223-3), confeccionada à partir de arames de aço com baixo teor de
carbono diâmetro 2,00mm, revestidos com liga(G/M>220) cuja composição e quantidade respeitam
as NBR’s 8964 e EN 10223-3, arames c/ proteção adicional de uma camada de polímero conf.
NBR’s 8964 e EN 10223-3 – R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) Pç – Maccaferri;
– Arame de aço BTC, galvanizado, revestido em PVC cinza, 2,20mm. – R$ 19,00 (dezenove
reais) Kg – Maccaferri.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de gás liquefeito de petróleo (P-13 e P-45), tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 222/2021 – Pregão Presencial nº 203/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 095/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Pajeú Moto Gás EIRELI – EPP
– Gás Liquefeito de Petróleo em Botijão 13kg – R$ 93,25 (noventa e três reais e vinte e cinco
centavos) Botijão – Ultragaz,
– Gás Liquefeito de Petróleo em Botijão 45kg – R$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e
quarenta e cinco centavos) Botijão – Ultragaz.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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– Chá mate – pacote com 200gr – R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) Pct – Vemat,
– Farinha de trigo especial – 1kg – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) Kg – Globo,
– Feijão carioquinha tipo I – pacote com 1kg – R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) Kg –
Primoroso,
– Fermento químico em pó – lata com 100g – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Lta – Trisant,
– Macarrão com ovos espaguetti nº 08 – com 500g – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Pct
– Don Sapore,
– Macarrão com ovos parafuso – com 500g – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Pct – Don
Sapore,
– Macarrão com ovos talharini – com 500g – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Pct
– Renata,
– Massa para lasanha – pacote com 500g – R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) Pct
– Renata,
– Milho de pipoca – embalagem com 500g – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) Pct –
Pachá,
– Óleo de soja – frasco de 900ml – R$ 9,03 (nove reais e três centavos) Frs – Vila Velha,
– Sal refinado, iodado, embalagem de 1kg – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) Kg – Leve,
– Sardinha em lata – lata com 130g – R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) Lta – 88,
– Suco concentrado sabor goiaba – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial,
– Suco concentrado sabor manga – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de Hortifrutigranjeiros, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 103/2021 – Pregão Presencial nº 094/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 049/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Welington Mol da Silva – ME
– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de 3% (três
por cento) de desconto que incindirá sobre a coluna de preços máximos, do Boletim Informativo
Diário de Preços, publicado pela CEASA/MG – Unidade Grande BH.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de materiais de escritório, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 209/2021 – Pregão Presencial nº 192/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 102 à 105/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Fort Print Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda.
– Cartucho tonner novo - compatível impressora Lexmarx E-260DN – R$ 85,00 (oitenta e cinco
reais) Un – Premium,
– Toner p/impressora multifuncional Samsung SL-M3375 FD – Proxpess – original do fabricante
do equipamento – componentes 100% novos – validade mínima de 12 meses – identificador do
fornecedor na embalagem – R$ 180,00 (cento e oitenta reais) Un – Samsung.
2) Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.
– Barbante de algodão 8 fios – rolo c/ 500 grs – R$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos) Rl –
Santana,
– Grampos p/grampeador 26/6 galvanizado – caixa c/ 5000unid – R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos) Cx – CT.
3) Contratada: Compasse Papelaria e Representações EIRELI
– Régua 60 cm plástica cristal – R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) Un – Waleu.
4) Contratada: Mecpaper EIRELI
– Escaninho de mesa 3 andares – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Un – Waleu,
– Folha de isopor 1,5 cm de espessura – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un –
Termoplac,
– Folha de isopor 2,0 cm de espessura – tamanho 50x100cm – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos) Un – Termoplac, ]
– Grampos p/grampeador de 23/6 a 26/13 – caixa c/ 5000unid – R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) Cx – BRW,
– Papel sulfite A4 colorido – cor bege – pcte c/ 100 fls – R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos)
Pc – Suzano,
– Régua escalímetro 7830/1 – R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) Un – Wincy – Rio de Ouro.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza e utensílios
domésticos, para suprimento de todas as unidades da Administração Direta, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 101/2021 – Pregão Presencial nº 092/2021 –
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Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 055 à 064 e 068/2021), nos termos
a seguir:
1) Contratada: BR Vale Distribuidora de Produtos EIRELI
– Cesto plástico p/ lixo, vazado, cap. 10 lt – R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos) Un – N.
Era;
– Papel higiênico branco folha dupla, rolo com 30m, alta qualidade, branco – R$ 1,04 (um real e
quatro centavos) Un – Qualite;
– Sabonete líquido p/ dispensador frs. c/ 1000 ml, com ponteira (bico) para adaptar ao dispensador
de pedal – R$ 8,14 (oito reais e quatorze centavos) Un – T. Plus;
– Vassoura c/ cerda de nylon e cabo de madeira, tamanho da vassoura: 25 x 21,5 x 4,5cm e
tamanho do cabo de 120cm. – R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) Un – PG;
– Vassoura p/ vaso sanitário – R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos) Un – PG.
2) Contratada: Lenice Nogueira da Silva EIRELI – ME
– Caçarola de alumínio no. 28 – R$ 62,95 (sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) Un
– ABC;
– Coador de café em flanela tamanho grande – R$ 3,00 (três reais) Un – Textil;
– Coador de pano p/ café diam. 14cm x 20cm comp – R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Un
– Textil;
– Escova p/ mão, cerdas de nylon macia p/ lavar mãos e unhas – R$ 1,67 (um real e sessenta e
sete centavos) Un – Noviça;
– Faca inox de mesa – R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) Un – Martinazo;
– Suporte para copo descartável água – R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) Un –
Trilha;
– Suporte para copo descartável café – R$ 15,67 (quinze reais e sessenta e sete centavos) Un
– Trilha.
3) Contratada: Angélica Aparecida Comunian Roquim
– Copo de vidro americano – R$ 1,00 (um real) Un – Nadir;
– Copo descartável 100ml pct. c/100 un. – R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) Un –
Copoplast;
– Copo descartável 200ml pct. c/ 100un – R$ 3,59 (três reais e cinquenta e nove centavos) Un
– Totalplast;
– Formicida granulado, frasco c/320g, pct. c/50g – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Un –
Formiscas;
– Óleo para moveis frs c/ 500ml, conserva, limpa, lustra , hidrata e renova todos os tipos de
madeira, a base de óleos e solventes vegetais e minerais. – R$ 6,05 (seis reais e cinco centavos)
Un – Audax.
4) Contratada: Claudinei Dias Vestuário – ME
– Colher de inox p/ café – R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) Un – Marcamix;
– Gel para cabelo s/ álcool pote c/230ml – R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos) Un – Bedran;
– Toalha de mesa em plástico estampado 2,00 x 1,50m, (p/cozinha) – R$ 25,80 (vinte e cinco
reais e oitenta centavos) Un – G7 Textil;
– Vassoura de piaçava n. 10 c/cabo – R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) Un –
Natal Limp.
5) Contratada: Comercial Office Minas Ltda.
– Talha de barro com 3 velas capacidade 10 litros – R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) Un
– São Pedro/10 L;
– Varal retrátil fácil de instalar, 3m de comprimento, diâmetro da caixa 80x20mm. acompanha
parafuso bucha e gancho – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Un – Trevisan/30 M.
6) Contratada: Ultimax Ltda.
– Prato de vidro raso – R$ 5,29 (cinco reais e vinte e nove centavos) Un – Astral;
– Toalha p/ rosto 100% algodão 40 x 60 cm – R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) Un – Groh.
7) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Cesto de lixo em plastico de 29cm cap. 12 lts com tampa vai-vem – R$ 16,00 (dezesseis reais)
Un – Arqplast;
– Colher de inox sobremesa – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) Un – Marrtinazzo;
– Escova para lavar roupas de plástico c/ cerdas de nylon. – R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco
centavos) Un – H.A.;
– Garfo de inox p/ refeição – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) Un – Martinazo;
– Garrafa térmica inox 1 lt c/ alca normal 32 cm – R$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa
centavos) Un – Invicta;
– Pá p/ lixo metálica com cabo longo – R$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) Un – H.A.;
– Rodo 60 cm c/ cabo – R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos) Un – H.A.;
– Rodo de borracha com cabo de 0,40 cm – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) Un – H.A.;
– Rodo duplo com cabo 40cm. Madeira – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) Un – H.A.;
– Vassoura de pelo 27 cm c/cabo. – R$ 6,55 (seis reais e cinquenta e cinco centavos) Un – H.A.;
– Vassoura de pelo 40 cm c/ cabo – R$ 8,60 (oito reais e sessenta centavos) Un – H.A.
8) Contratada: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda.
– Saco p/ lixo med. 75 x 1,00 x 0,012 x 10 x 10, cap. 100 litros, com deslizante, pigmentação,
preta, sanfonado e solda de fundo, pct. C/ 100 unidades – R$ 74,20 (setenta e quatro reais e
vinte centavos) Un – Eco Plast.
9) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Creme de cabelo s/ enxágue - frasco c/320g – R$ 7,55 (sete reais e cinquenta e cinco
centavos) Un – Neutrox.
10) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Álcool gel 800 ml refil p/dispenser 70% - anti - séptico, c/ umectantes que hidrate a pele,
proteção aloe vera, refil com 800 ml, embalagem c/ identificação e registro no ms. – R$ 8,40 (oito
reais e quarenta centavos) Frs – Audax;
– Balde plástico 20 lts c/alça – R$ 9,13 (nove reais e treze centavos) Un – Arqplast;
– Copo descartável 50ml pct. c/100 un. – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) Un – Copoplast;
– Limpa piso 2,0 lt – R$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos) Un – Oxi;
– Luva de borracha grossa cano médio, tamanho médio – R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos)
Un – Volk.
11) Contratada: Farah Licitações e Comércio Ltda.
– Lixeira de fibra c/tampa e pedal cap. 100 lts, por pedal capacidade 100 litros – R$ 199,90 (cento
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e noventa e nove reais e noventa centavos) Un – Antares;
– Lixeira de plástico c/tampa cap 100 lts tampa acionada por pedal –R$ 199,90 (cento e noventa
e nove reais e noventa centavos) Un – Antares.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de materiais odontológicos, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 210/2021 – Pregão Presencial nº 193/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 106 à 109/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– Anestésico tópico c/ benzocaína 5% gel c/ 20% de benzocaína. pote contendo 12g cada.
Sabor de pinacolada, tutti - fruti ou ment e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir
da data de entrega. Registro no MS. – R$ 7,79 (sete reais e setenta e nove centavos) Pot – DFL,
– Cimento de preenchimento temporário, a base de oxido de zinco e sulfato de zinco. Cimento de
obturação provisoria a base de oxido de zinco sem eugenol, para preenchimento temporário de
cavidade dentaria de endurecimento químico com coloração branca, contendo na sua composição,
oxido de zinco e sulfato de zinco. Pote com 25g. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 7,20 (sete reais e vinte centavos) Pot – Allplan;
– Cimento fosfato de zinco liquido. Cimento fosfato de zinco, frasco com liquido deve conter 10
ml. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data
validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. Composição do liquido:
acido fosfórico, hidróxido de alumínio, oxido de zinco, água destilada. – R$ 14,50 (quatorze reais
e cinquenta centavos) Frs – Sswhite,
– Cimento fosfato de zinco pó - frs. c/ 28gr. Cimento fosfato de zinco, pó na cor amarelo claro.
O frasco do pó deve conter 28 gramas. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min.
da Saúde. Composição do pó: oxido de zinco, oxido de magnésio, corantes CI 77288,CI 77268, CI
77491. – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs – Sswhite,
– Revelador de radiografia dental frasco c/ 475 ml - Kodack – R$ 11,40 (onze reais e quarenta
centavos) Frs – Kulzer,
– Guta percha em bastão p/ uso odontológico, - frasco c/ 30g – R$ 31,00 (trinta e um reais) Frs
– Dentsply,
– Sugador cirúrgico com coletor de osso Indusbello. – R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos) Un
– Prisma;
2) Contratada: E. C. Dos Santos Comercial EIRELI
– Agente de união multi uso fotopolimerizavel monocomponente para esmalte e dentina sendo o
primer e o bond em um unico frasco. Agente de união multi-uso, fotopolimerizavel, monocomponente
para esmalte/dentina, com solvente água e álcool. Frasco único com tampa flip top, com 6g.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data
de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 75,00 (setenta
e cinco reais) Frs – Single Bond Rms,
– Bicarbonato de sódio birefinado p/ uso odontológico bicarbonato de sódio po para aparelho de
jato de profilaxia dental, sendo do mais alto grau de pureza disponível para remoção de placa
bacterina, com granulometria ideal super fina, impossibilitando o entupimento do aparelho, não
causando danos ao esmalte ou a gengiva. Com a seguinte característica: envelopes de 40grs
cada. Compatível com o aparelho da marca Dabi Atlante. Embalagem contendo dados de
identificação e procedência, prazo de validade, data de fabricação e registro no Min. da Saúde.
– R$ 28,00 (vinte e oito reais) Cx – Maquira,
– Cimento de oxido de zinco po frasco com 50g. Composição: po - frasco com 50g, oxido de
zinco 80,81g%, sulfato de bário 16,16g%, fosfato de cálcio 2,02g%, acetato de zinco 1,01g%. –
R$ 17,13 (dezessete reais e treze centavos) Frs – Pulpo San,
– Clorexidina a 2% - frasco c/ 50 ml. (FGM). – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Frs –
Maquira,
– Cunha de madeira p/ espaço interdental caixa contendo 100 unidades de cunha de madeira de
cores e tamanhos sortidos. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote,
data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Cx – Pharmainox,
– Esponja hemostática de colágeno liofilizado de origem bovina. Atua como hemostático e
cicatrizante. Caixa com 10 esponjas estereis. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do
produto no Min. da Saúde. – R$ 40,00 (quarenta reais) Cx – Maquira,
– Eugenol - frasco c/ 20 ml. – R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) Frs – Maquira,
– Fluor fosfato acidulado a 1,23% em gel frasco c/ 200 ml, fluor gel 1,23%, com sabor morango
ou tutti-frutti, sendo fluor para aplicação tópica durante um minuto, tixotrópico. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade apresentar
certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco
centavos) Frs – Maquira,
– Formocresol diluído 1:5 uso odontológico - frasco c/ 10 ml. (Formocresol) – R$ 3,99 (três reais
e noventa e nove centavos) Frs – Maquira,
– Hidróxido de cálcio PA – po frasco c/ 10 g – R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) Frs –
Maquira,
– Iodofórmio frasco com 10g embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote,
data de fabricação e data validade. Certificado de registro do produto no Mini. da Saúde. – R$
20,00 (vinte reais) Frs – Biodinâmica,
– Paramonoclorofenol canforado frasco c/ 20 ml. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do
produto no Min. da Saúde. – R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) Frs – Maquira,
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– Solução hemostática sem fenilefrina solução hemostática tópica c/ 10 ml. Cada grama contem
250 mg de cloreto de alumínio, 1 mg de sulfato hidroxiquinoleina de alumínio, em veiculo alcoolico/
glicol/aquoso. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 13,00
(treze reais) Frs – Maquira,
– Amalgama p/ restauração de 1 face amalgamas em capsulas para restauração de 1 face
contendo em seu interior liga esférica de alto teor de cobre - não gamma 2- com composição:
40% de Ag,31,3% de Sn, 28,7% de Cu. Partículas esferoidais irregulares, resistência a
compressão apos 1 hora de 225 MPa (32,625 psi), resistencia a compressão apos 24 horas de
510 MPa ( 73,950 psi). Resistência a tração diametral apos 1 hora de 22 MPa(3,190psi), resistência
a tração diametral apos 24 horas 54 MPa (7,830psi). Creep estática apos 7 dias de 0,1%.
Alteração dimensional apos 24 horas + 2UM/CM. Tempo de cristalização regular capsulas de 1
porção. Registro no MS. Trazer amostra ou catalogo para conferencia de características, sendo
50 capsulas cada pote. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da
Saúde. – R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) Pot – SDI,
– Anestésico cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina - caixa com 50 unidades. Anestésico
prilocaina a 3% com felipressina (0,03ui/ml) de vaso constritor, caixa contendo 50 tubetes de 1,8
ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no Min.
da Saúde (MS). – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Cx – Citanest,
– Anestésico mepivacaína a 2% com vasoconstritor anestésico mepivacaína a 2% com
norepinefrina (1:100.000) de vaso constritor, caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml e de validade
de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no MS. – R$ 95,00
(noventa e cinco reais) Cx – Mepivalem AD,
– Cone secundário p/ condensação lateral sortido cone de gutta percha secundário sortido
(MF,F,FM) usado para obturação de canal. Caixa com 120 unidades. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação, e data validade. Apresentar certificado
de registro no Min. da Saúde – R$ 19,70 (dezenove reais e setenta centavos) Cx – Meta,
– Edta gel trissódico 24% edta trissódico - concentração 24%, Formulação em gel hidrossolúvel
PH entre 8,5 a 9,0. Apresentação caixa 2 X 3g seringas + 06 bicos aplicadores. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 19,15 (dezenove reais e
quinze centavos) Frs – Biodinâmica,
– Eucaliptol vidro c/ 10 ml. (Maquira) – R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) Frs – Maquira,
– Matriz de aço inox para amalgama 7 mm bobina com 50 cm. – R$ 1,40 (um real e quarenta
centavos) Un – Preven,
– Óleo lubrificante p/ alta rotação c/ spray óleo lubrificante para instrumentos de alta rotação,
contendo 200 ml (143g), sem CFC. Óleo mineral atoxico, de baixa viscosidade, com elevado grau
de pureza, contendo aditivos especiais que previnem oxidações e reduzem o atrito e desgaste
das partes moveis. Conjunto com bicos para lubrificação. Registro no Min. da Saúde. – R$ 15,00
(quinze reais) Frs – Maquira,
– Resina buck fill flow A1 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill
Flow,
– Resina buck fill flow A2 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill
Flow,
– Resina buck fill A3 – R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos) Un – Opus Bulk Fill,
– Resina buck fill flow U – R$ 109,50 (cento e nove reais e cinquenta centavos) Un – Bulk Fill
Flow,
– Cimento cirúrgico (pasta base pasta catalisador) cimento cirúrgico para periodontia, sendo
pasta base sem eugenol e pasta aceleradora c/ 90 gramas cada. – R$ 125,00 (cento e vinte e
cinco reais) Cx – Pericem,
– Tira de lixa polimento e acabamento dentário com fina e media granulação e centro neutro 4 mm
X 170 mm, cx com 150 unidades de alta qualidade. Tiras de lixas de polimento e acabamento
dental com centro neutro. Caixa 150 tiras abrasivas. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado. – R$ 6,20
(seis reais e vinte centavos) Cx – Preven,
– Verniz fluoretado para aplicação dentaria com NAF a 6%. Concentração de fluor presente no
produto: fluoreto de sódio 6% = 2,71% ions fluor. Fluoreto de cálcio 6% = 2,92% ions fluor.
Apresentação: 2 X 3g seringas; 10 pinceis descartáveis. Validade de no mínimo 18 meses,
contados a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 52,00 (cinquenta e dois
reais) Un – Biophat,
– Evidenciador placa bacteriana (120 CP) evidenciador de placa bacteriana a base de fucsina.
Embalagem com 120 comprimidos cada caixa. Embalagem contendo dados de identificação, data
de fabricação e data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde.
– R$ 14,30 (quatorze reais e trinta centavos) Cx – Eviplac,
– Resina autopolimerizavel para acabamento cold liner incolor po + liq resina autopolimerizavel
incolor kit contendo: 1 frasco de po 3g, 1 frasco de liquido 30 ml, 1 frasco glase 8ml, 1 isolante
liquido 8ml, 2 copos medidores. Produto devera atender os requisitos ISO 20795-1 - Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, no lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 82,00 (oitenta e dois reais)
Kit – Cold Line,
– Edta 17% com tergentol apresentação: frasco plástico com 500ml. Apresentar certificado de
registro do produto no Min. Saúde. – R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) Frs – Edta T,
– Dessensibilizante dentário a base de oxalato potássico monohidrogenado, carboximeticelulose,
água destilada, clorexidina e fluor, sob a forma de gel. Embalagem com 1 seringa de 3 ml. – R$
47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos) Un – Oxagel;
3) Contratada: Dental Prime Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares EIRELI
– Acido fosfórico a 37% em forma de gel condicionador dental gel seringa c/ 2,5ml a 3ml,
contendo em sua composição acido fosfórico a 37% embalagem com dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro
do Min. da Saúde. – R$ 3,00 (três reais) Pct – Maquira,
– Anestésico cloridrato de lidocaína a 3% com fenilefrina. - caixa com 50 unidades. – R$ 61,00
(sessenta e um reais) Cx – Sswhite 100,
– Anestésico mepivacaína a 3% sem vaso constritor caixa com 50 unidades. Anestésico
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mepivacaína a 3% sem vaso constritor. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml, e de validade de no
mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 95,00
(noventa e cinco reais) Cx – Mepivalen,
– Aplicador descartável confeccionado c/ minusculas fibras (tipo brush). Aplicador de adesivo
fotopolimerizavel, descartável, tipo brush, fino, confeccionado com minusculas fibras. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Mini. da Saúde, com 100 unidades. – R$ 7,35
(sete reais e trinta e cinco centavos) Frs – Cavibrush – FGM,
– Papel carbono p/ articulação ultrafinocaixa com 280 folhas de carbono ultra finas, resistentes
a umidade, para marcação oclusal. Composição: filme poliester, cera acrílica, óleos minerais,
lecitina de soja, resinas, plastificantes, corantes e pigmentos, solventes e talco industrial. – R$
119,00 (cento e dezenove reais) Cx – Contacto Filme – Angelus,
– Cera rosa nº. 7 com 18 placas macias e flexíveis. Cera rosa, numero 07, para articulação em
laminas caixa com no mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no
Min. da Saúde. – R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) Cx – Technew,
– IOnômero de vidro para cimentação po e liquido kit contendo: 1 frasco de po 15g, 1 frasco de
liquido 10ml, 1 medidor de po, 1 conjunto dosador de liquido. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, no lote, data de fabricação e data validade. Apresentar certificado de
registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 18,00 (dezoito reais) Kit – Maquira,
– Película filme para raio x odontológico periapical. cxa contendo 150 filmes. Tamanho: 31mm X
35mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 160,00
(cento e sessenta reais) Pct – Agfa – Kulzer,
– Amalgama p/ restauração de 2 face amalgama em capsula p/ restauração de 2 faces contendo
em seu interior liga esférica de alto teor de cobre - não gamma 2 - com composição 40% de Ag,
31,3% de Sn, 28,7% de Cu partículas esferoidais irregulares, resistência a compressão apos 1
hora de 225 MPa (32,625 psi), resistência a compressão apos 24 horas de 510 MPa (73,950 psi).
Resistência a tração diametral apos 1 hora de 22 MPa(3,190 psi), resistência a tração diametral
apos 54MPa (7.830psi). Creep estática apos 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24
horas +2um/cm. Tempo de cristalização regular. Capsula de 1 porção. Registro no MS. Trazer
amostra ou catalogo p/ conferencia de características, sendo 50 capsulas cada pote embalagem
contendo dados de identificação procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 104,00 (cento e quatro
reais) Pot – GS 80 – SDI,
– Anestésico articaína a 4% com vaso constritor anestésico articaína a 4% com norepinefrina
(1:100.000) de vaso constritor, caixa contendo 25 tubetes de 1,8 ml e de validade de no mínimo
18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no MS. – R$ 132,00 (cento e trinta e dois
reais) Cx – Articaine – DFL,
– Anestésico cloridrato de lidocaína + epinefrina anestésico cloridrato de lidocaína 2% + epinefrina
1:100.000, caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados
a partir data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 81,00 (oitenta e um reais) Cx –
Alphacaine – DFL,
– Clorexidina a 0,12% frasco com 1 litro. Com dispensador por pressão. Gluconato a 0,12% (ou
D-gluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os
seguintes componentes inativos: agua, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática
com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, FD&C blue, nº 1. O nome químico do
gluconato de clorhexidina e :1,1-Bis hexametileno(5-P-Clorofe-Nil Biguanida)di -D-Gluconato.
Embalagem com 01 frasco de 1 litro, 1 bomba acionada por pressão, 100 copos descartáveis.
Registro no MS. – R$ 22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) Frs – Perioplank –
Reymer,
– Fio dental - embalagem c/ 100 m (Hillo) – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Un –
Medfio,
– Matriz de aço inox para amalgama 5 mm, bobina com 50 cm. – R$ 1,15 (um real e quinze
centavos) Un – Maquira,
– Resina na cor A1 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Charisma) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A2 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dioxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A3 fotopolim. A base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micrometros) dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometos). Opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Bis
– Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor A3,5 - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca
radiopaca, para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus). – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA2 - fotopolimerizavel, a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), - dioxido de aluminio (0,02 - 0,07 micrometros), opaco,
radiopaco, - para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA3 fotopolirizavel a base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micro- metos), dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 microme-tos), opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. (Charisma) – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta
centavos) Bis – Charisma Classic – Kulzer,
– Resina na cor OA3 ½ - fotopolimerizavel a base de BIS-GMA, composta de vidro barioaluminio
fluoretado (0,02 – 0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometros), opaca e
radiopaca, - para dentes anteriores e posteriores, partículas hibridas. (Heraeus) – R$ 29,50
(vinte e nove reais e cinquenta centavos) Tub – Charisma Classic – Kulzer,
– Escova de dente adulto cabeça pequena 30 cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
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anatômico, com capa de proteção de cerdas. – R$ 0,60 (sessenta centavos) Un – Fio,
– Escova de dente infantil cabeça pequena cerdas planas, macias e arredondadas, cabo reto
anatômico, com capa de proteção de cerdas. – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Un – Medfio,
– Algodão p/ uso odontológico pacote c/ 100 roletes – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Pct –
Ssplus,
– Sugador de saliva descartável, plástico pct. c/ 40 unidades. (Ssplus) – R$ 6,95 (seis reais e
noventa e cinco centavos) Pct – Max Clean,
– Tira de lixa metálica 4 mm (Fava) – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Cx – Maquira,
– Tira de lixa metálica 6 mm (3M) – R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Evl – Maquira,
– Tira de poliéster para resina 0,05 mm cx c/ 50 un. Tira de poliéster 10 X 120 X 0,05 mm. Caixa
com 50 tiras. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde.
– R$ 1,15 (um real e quinze centavos) Cx – K Dent – Quimidrol,
– Vaselina solida para uso protético odontológico - tubo com 30g. – R$ 3,95 (três reais e noventa
e cinco centavos) Tub – Rioquimica,
– Resina na cor OL. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Tub – Charisma Opal – Kulzer,
– Resina na cor BL - fotopolim. a base de BIS-GMA composta de vidro barioaluminio fluoretado
(0,02 - 0,07 micrometros) dióxido de alumínio (0,02 - 0,07 micrometos). Opaca e radiopaca para
uso em dentes anteriores e posteriores. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Tub – Charisma Opal –
Kulzer,
– Fio p/ sutura de seda com agulha 4.0 caixa c/ 24 unidades contendo no pacote um fio de sutura
agulhado de seda preta, agulha em formato triangular e esterilizada. Aproximadamente 45 cm.
Com tamanho 4-0. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote, data de
fabricação e da validade. Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$
29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) Cx – Technew;
4) Contratada: Diprom Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda.
– Agulha descartável carpule curta - cx. c0m 100 unidades. (Injecta). – R$ 34,40 (trinta e quatro
reais e quarenta centavos) Cx – Injex,
– Ionômero de vidro na cor A2 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
Possui um dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver fluor no meio
bucal - caixa contendo: 1 frs. de pó c/ 10 g, 1 frs. de liquido 8 g, 1 dosador de po. (Maxxion) – R$
16,10 (dezesseis reais e dez centavos) Cj – Maquira,
– Ionômero de vidro na cor A3 ativado quimicamente c/ excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
possui um dos maiores potencial de fluoretados e grande capacidade de absorver fluor no meio
bucal - caixa contendo: 1 frs. de po c/ 10 g., 1 frs. de liquido c/ 8 g., 1 dosador de po. (MAXXION)
– R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos) Cj – Maquira,
– Creme dental - bisnaga c/ 90 g. – R$ 1,17 (um real e dezessete centavos) Bis – Raymous,
– Cimento obturador de canal cx. pó 12g +liq. 10ml cimento endodôntico a base de oxido de zinco.
Frasco com 12g de po. Frasco com 10ml de liquido. Validade de no mínimo 18 meses, contados
a partir da data de entrega. Registro no Min. da Saúde. – R$ 19,10 (dezenove reais e dez
centavos) Cx – Biodinâmica,
– Pasta profilática com 50 gramas pasta profilática, com fluor. Bisnaga com 90g composição:
água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial. embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data validade.
Apresentar certificado de registro do produto no Min. da Saúde. – R$ 3,60 (três reais e sessenta
centavos) Un – Iodontosul.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Materiais para Curativos, Feridas e Afins, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 175/2020 – Pregão Presencial nº 157/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 146 a 151/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
- Curativo primário de alta absorção – tamanho aproximado 15 cm x 15 cm – curativo estéril, não
aderente, de material não tecido, composto por dupla camada costurada de fibras de
carboximetilcelulose. Promove a absorção vertical com retenção do exsudato na fibra do curativo, formando um gel coeso. Indicado para lesões de moderado a alto exsudato. Registro na
anvisa. Tamanho: 15cmx15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos) por unidade - Aquacel Extra –
Convatec;
- Curativo primário de alta absorção com carboximetilcelulose com prata – tamanho aproximado
15 cm x 15 cm – curativo estéril, não aderente, de material não tecido, composto por fibras de
carboximetilcelulose e de 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e ácido etilenodiamino
tetra-acético. Promove absorção vertical com retenção do exsudato na fibra do curativo, formando
um gel coeso. Indicado para lesões de médio a alto exsudato, queimaduras, feridas crônicas.
Registro na anvisa. Tamanho: 15cm x 15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de
fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data da entrega - R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por unidade - Aquacel Ag+ - Convatec;
- Toalhas umedecidas para higiene corporal – tamanho 21cm x 18 cm – toalhas umedecidas para
higiene corporal, sem fragrância, sem álcool, contendo em sua composição clorexidina, ação
antisséptica de longa duração, superior a 12 horas. Testada dermatologicamente, hipoalergência.
Registro da anvisa. Tamanho aproximado 21cm x18 cm, embalagens com no mínimo 8 unidades.
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Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 7,50 (sete reais
e cinquenta centavos) por embalagem - Bio Higienic – Carmel;
2) Contratada: MATMED HOSPITALAR LTDA
- Curativo transparente rolo 15cmx10m filme adesivo transparente, de poliuretano, não estéril,
em rolo, impermeável à água e bactéria, flexível. Registro na anvisa. Tamanho do rolo 15cmx10m.
Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 92,00 (noventa
e dois reais) por rolo - Kangli film;
- Solução para irrigação de ferida – frasco de 350 ml – solução de limpeza e descontaminação
de feridas, composto por água purificada, hidróxido de sódio, 0,1% de undecilenamidopropilbetaina,
0,1% de poliminopropil biguanida. Eficaz para a prevenção e tratamento de biofilme. Reduz o
tempo de cicatrização. Indicado para limpeza, hidratação e descontaminação de todos os tipos
de feridas, podendo permanecer aberto por até 08 semanas após rompimento do lacre. Facilita
a remoção ou coberturas tecnológicas aderidos na lesão. Embalagem transparente. Registrado
no ms como produto para saúde classe iv. Apresentação em frasco de 350ml. Deve conter
dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de
validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 139,00 (cento e trinta e
nove reais) por frasco – Helianto;
3) Contratada: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Bota de unna - tamanho 10cm x 9m – bandagem inelástica de cor branca, pronta para o uso,
impregnada com pasta não solidificável e que não endurece, composta por glicerina, óxido de
zinco, petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino. Registro da anvisa. Tamanho aproximado:
10cmx9m. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério
da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 22,00
(vinte e dois reais) por unidade - Curatec bota de unna;
- Cobertura primária de poli acrilato de amônia: tamanho 10 x 10cm - cobertura primária micro
aderente, absorvente, composta por fibras de poliacrilato de amônia com núcleo acrílico e por
uma camada de carboxometilcelulose com partículas lipofílicas dispersas. Promove o
desbridamento seletivo do esfacelo, a reparação tecidual , absorção vertical e proteção de
bordas, remoção atraumática e sem dor, possui propriedades hemostáticas. Indicado para lesões
exsudativas com presença de tecidos inviáveis não infectados, que necessitem de desbridamento e auxilia no processo de cicatrização através da proliferação de fibroblastos. Registro na
anvisa. Tamanho aproximado: 10cm x 10 cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de
fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data da entrega - R$ 97,00 (noventa e sete reais) por unidade – Urgo;
- Cobertura primária para ferimentos – apresentação envelopes com 1 lâmina. Tamanho
aproximado 7,6 cm x 7,6 cm - cobertura primária para ferimentos, não aderente, estéril, com
trama uniforme e porosa que permita ser cortada sem soltar fiapos, impregnada com age’s,
embalada individualmente em filme plástico cuja abertura permita a transferência asséptica do
produto e promova barreira microbiana. Registro na anvisa. Tamanho aproximado: 7,6cm x 7,6
cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 5,90 (cinco reais
e noventa centavos) por unidade - Curatec age 30 rayon;
- Compressa de gaze impreganda com polihexametileno de biguanida (phmb) – tamanho aproximado
10cm x 10cm. Compressa de gaze 100% algodão estéril, impregnada com phmb à 0,2% podendo
ser utilizada como cobertura primária ou secundária, com potente ação contra lesões infectadas.
Registro na anvisa. Tamanho aproximado 10cm x 10 cm, envelopes com 2 unidades. Deve conter
dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de
validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 7,90 (sete reais e noventa
centavos) por envelope – Curatec;
- Curativo de alginato de cálcio – tamanho aproximado 10 cm x 10 cm – cobertura de alginato de
cálcio, rico em ácido glucurônico, estéril, disposto em tiras entrelaçadas que proporcionam
absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Registro na anvisa.
Tamanho 10x10cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade,
tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega
- R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) por unidade – Curatec;
- Gel de limpeza com phmb - frasco de 100ml gel incolor, inodoro, não gorduroso, composição de
0,1% de polihexametileno de biguanida (phmb)e ácido etilenodiamino tetra-acético (edta). Indicado
para limpeza, descontaminação de feridas e combate a biofilme. Registro na anvisa. Frasco:
100ml. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$
34,00 (trinta e quatro reais) por frasco – Curatec;
4) Contratada: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
- Bandagem de alta compressão multicamadas – sistema de bandagem compressiva multicamadas,
é composto por duas ataduras livres de látex. A primeira camada, de conforto, é composta por
espuma de poliuretano laminada e bandagem coesa, e a segunda camada, compressiva, destinase a fornecer níveis de compressão efetivos no tratamento de úlceras com índice de pressão
tornozelo braquial (itb) igual ou maior à 0.5. Após a aplicação, as camadas interna e externa se
unem reduzindo o deslizamento durante o uso. Uso único com compressão sustentada por até
7 dias. Registro na anvisa. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 200,00 (duzentos reais) por unidade - Coflex nl;
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5)Contratada: DIFARMIG LTDA
- Cobertura de espuma de poliuretano contendo ibuprofeno – tamanho aproximado 15 cm x 15 cm
– curativo composto de espuma de poliuretano, estéril, não adesivo, contendo ibuprofeno como
componente ativo, dispersado de forma homogênea. Membrana de permeabilidade seletiva
(impermeável a água e bactérias, que permite troca gasosa). Alta absorção, garantindo mínimo
risco de vazamento e maceração. Promove meio ambiente úmido ideal para a cicatrização e alívio
da dor local. Registro na anvisa. Tamanho: 15cmx15cm. Deve conter dados com identificação,
lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega - R$ 93,00 (noventa e três reais) por unidade – Coloplast;
- Creme barreira – tubo 60gr – tratamento ideal para pele peri-lesional, contra excesso de
umidade que pode causar maceração e atraso na cicatrização no processo de cicatrização de
feridas. Produto lipofílico, proporcionando proteção, maciez e restaura o ph da pele. Registro na
anvisa. Tubos: 60 gr. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade,
tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega
- R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por tubo – Coloplast;
- Curativo de alginato com prata – tamanho aproximado 15cm x15cm – curativo com alta capacidade
de absorção, antimicrobiano, estéril, constituído por alginato de cálcio e carboximetilcelulose
sódica e por um complexo de prata iônica, liberada na presença de exsudato da ferida. Deve
formar um gel coeso para hidratação. Desbridamento autolítico e remoção atraumática. Registro
na anvisa. Tamanho 15x15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de espuma composto de poliuretano – tamanho aproximado 15cm x 15 cm – curativo
composto de 100% de espuma de poliuretano, não adesivo, estéril, recoberto por um filme de
poliuretano de permeabilidade seletiva na parte posterior e indicativo de troca. Deve possuir
absorção vertical, sem extravasamento lateral mesmo sobre compressão. Indicada para feridas
de moderada a alta exsudação. Registro na anvisa. Tamanho: 15 x 15 cm. Deve conter dados
com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 49,20 (quarenta e nove reais e vinte
centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de hidrocolóide com alginato de cálcio – tamanho 20 cm x 20 cm – curativo hidrocolóide
em placa, estéril, com bordas biseladas, flexível, com camada externa semipermeável, possui
grade demarcadora. Camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sódica e alginato
de cálcio, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Registro na anvisa. Tamanho aproximado
20x20 cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério
da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 24,25
(vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de hidrocolóide com alginato de cálcio – tamanho 6 cm x 8 cm – curativo hidrocolóide,
estéril, flexível, formato de borboleta, composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio,
recoberto por uma membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora da
ferida, bordas com hidrocolóide transparente, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
Registro na anvisa. Tamanho aproximado 6x8 cm. Deve conter dados com identificação, lote,
data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) por unidade –
Coloplast,
- Hidrogel – hidrogel amorfo, transparente, que apresente alta coesão, minimizando risco de
maceração de bordas de lesões. Indicado para hidratação e desbridamento autolítico de tecido
necrótico, que não cause dor e desconforto durante desbridamento. Registro da anvisa. Tubos
contendo no mínimo 25g. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) por tubo – Coloplast,
- Limpador de pele sem enxágue: frasco mínimo de 180ml – limpador de pele sem enxágue,
fórmula a base de água e livre de álcool, ph ácido que mantém a barreira da pele e sufactantes
iônicos que limpam a pele sem irritar. Possui em sua composição dimeticona como hidratante
oclusivo, sem fragância e hipoalergênico. Mantém o ph da pele levemente ácido, contribuindo
para manutenção da barreira da pele e ajuda na restauração da barreira lipídica do extrato
córneo. Indicado para limpeza de pele íntegra. Registro da anvisa. Frasco de mínimo de 180ml.
Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 27,25 (vinte e
sete reais e vinte e cinco centavos) por frasco – Coloplast;
5) Contratada: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
- Cobertura antimicrobiana de fibra de pva. Tamanho aproximado 10 x 10 cm - curativo estéril,
não aderente, composto por fibras de não tecido álcool polivinílico (pva) e hidroxipropilcelulose.
com sulfato de prata 0.2 mg/cm. Deve ter alta capacidade de absorção e retenção de fluidos, ser
resistente a tração, não deixar resíduos na lesão durante a remoção, retirada em peça única.
Dispensação de prata sustentada por até 7 dias. Indicado para lesões de médio a alto exsudato,
feridas agudas e crônicas. Registro na anvisa. Tamanho: 10cm x 10cm. Deve conter dados com
identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por
unidade - Molnlycke healtcare ab suecia,
- Curativo de espuma multicamada auto aderente – tamanho aproximado 12,5cm x 12,5cm curativo para as áreas de articulação, altamente flexível e absorvente, multicamadas, auto
aderente, estéril, a traumático. Pode ser removido e reajustado a lesão sem perda de adesividade, composto por camada de contato de silicone, camada de transferência a absorção vertical
de exsudato, camada de dispersão de não tecido, sendo viscose e poliéster, camada de absorção
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e retensão de exsudato composta por algodão e poliacrilato e por uma camada de filme de
poliuretano impermeável a bactérias e resistente a água. Indicado para prevenção de lesões de
pele, em especial lesões por pressão e tratamento de lesões de moderada a alta exsudação tais
como: úlceras de membros inferiores, lesão por pressão, lesões traumáticas. Pode permanecer
na lesão por até 7 dias. Registro na anvisa. Tamanho: 12,5 x 12,5 cm. Deve conter dados com
identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 82,85 (oitenta e dois reais e oitenta
e cinco centavos) por unidade - Null molnlycke.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de óleos lubrificantes e materiais afins, para
manutenção da frota de veículos e máquinas do Município, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 190/2021 – Pregão Presencial nº 174/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs 092 à 094/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Lincetractor Comércio, Importação e Exportação EIRELI – EPP
– Óleo lubrificante p/ motor 2 tempos – API TC – frasco 500 ml – R$ 9,53 (nove reais e cinquenta
e três centavos) Frs – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ transmissão automotiva – R$ 10,00 (dez reais) Lt – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ motor flex SAE 10W 40 sintético – R$ 13,50 (treze reais e cinquenta
centavos) Lt – GT-Oil,
– Óleo lubrificante p/ motor flex SAE 5W 30 sintético – R$ 15,00 (quinze reais) Lt – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ motor gasolina tipo SAE 15w40 SL – semi-sint – R$ 13,00 (treze reais) Lt –
VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ motor diesel tipo SAE 15w40 extra-turbo – R$ 12,00 (doze reais) Lt – VR
Lub,
– Óleo lubrificante p/ trans. API SAE 80W – R$ 12,00 (doze reais) Lt – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ trans. manual API GL5 SAE 90 – R$ 12,00 (doze reais) Lt – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ trans. hidráulica e freio úmido de tratores – R$ 12,00 (doze reais) Lt – VR
Lub,
– Óleo lubrificante p/ trans. API SAE 140 – R$ 11,00 (onze reais) Lt – VR Lub,
– Óleo lubrificante p/ trans. hidráulica tipo 68 IND. - tambor 200 lts – R$ 9,00 (nove reais) Lt – VR
Lub.
2) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Detergente p/lavagem de veículos – alto rendimento – shampoo com cêra – diluição 1/50
(lavagem manual) – 1/100 (lavagem automática) – remove graxas e óleos minerais – biodegradável
– R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) Lt – Oxi Car,
– Ativado detergente ácido – uso profissional c/50 lts concentrado – diluição 1/40 – galão c/50 lts
– eficaz ação na limpeza de baus chassis e motores em geral – composição: detergente ácido
composto de tensoativo aniônico biodegradável, agentes oxidantes, conservante, veículo corante
e espessante – R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) Gal – Oxi Alumen.
3) Contratada: Covalub Ltda.
– Óleo de freio DOT 4 – frasco 500 ml – R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos) Frs – Radquim,
– Graxa p/rolamento e cubo – balde 20 kg – R$ 329,00 (trezentos e vinte e nove reais) Bal – Incol
Lub,
– Graxa p/pinos – tambor 170kg – R$ 1.804,70 (um mil, oitocentos e quatro reais e setenta
centavos) Tb – Incol Lub,
– Fluído agente redutor líquido automot. de óxidos de nitrogênio (NOX) – nível de concentração da
solução de ureia (32,5%) em água desmineralizada – R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco
centavos) Lt – Brilho 21,
– Graxa azul – lata 1/kg – de complexo de lítio, minerais, sem chumbo, resistente a oxidação e a
lavagem por água – R$ 15,00 (quinze reais) Lta – Incol Lub,
– Aditivo p/ radiador sem etilenoglicol – frasco 1/lt – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Frs
– Radquim,
– Aditivo p/ radiador a base de etilenoglicol – frasco 1/lt – R$ 10,60 (dez reais e sessenta
centavos) Frs – Tecbril,
– Óleo lubrificante p/ motor flex SAE 5W 40 sintético – R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa
centavos) Lt – Dulub.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de Peças Automotivas Volvo para manutenção da
Frota de Caminhões e Ônibus da Linha Volvo pertencentes ao Município de Varginha,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 106/2021 – Pregão Presencial nº 097/
2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 052/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: José Maria Pereira EIRELI ME
– O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é de 40%
(quarenta por cento) de desconto incidente sobre a Tabela de Preços de Peças da linha Volvo.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de pedra britada granulada (bica corrida), tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 224/2021 – Pregão Presencial nº 205/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 112/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mineração Santo Antônio de Varginha Ltda.
– Pedra Britada Granulada (Bica Corrida) – R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) por
tonelada.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de placas de inauguração, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 218/2021 – Pregão Presencial nº 200/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº. 110/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox EIRELI
– Placa de inauguração – medida:110X90cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.973,50 (um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) Un –
Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:60X40cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:70X50cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:80X60cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais) Un – Art Nox,
– Placa de inauguração – medida:90X60cm – chapa de aço inox escovada – brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais) Un – Art Nox.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Serviços de Recauchutagem de Pneus, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 205/2020 – Pregão Presencial nº 183/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 156 à 158/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Recapagem Felipe Fontes EIRELI – ME
– 000.00000.9232-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 225 x 70 x 16 - R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9238-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 175 x 70 - 13 s/camara - R$
147,00 (cento e quarenta e sete reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9239-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 185 x 60 - 14 s/camara - R$
155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9240-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 185 x r14 – s/camara - R$
157,00 (cento e cinquenta e sete reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9243-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 265 x 70 - r16 s/camara - R$
330,00 (trezentos e trinta reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9245-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 275/80r – 22,5 - R$ 494,00
(quatrocentos e noventa e quatro reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9362-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 205 x 75 – r16 - R$ 272,50
(duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9366-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 275/80r - 22.5 borrachu - R$
484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) - Marca: Treadrubber.
2) Contratada: Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda. - EPP
– 000.00000.9230-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 750 x 16 – liso - R$ 327,00
(trezentos e vinte e sete reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9231-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.750 x 16 - agric.8 lonas - R$
323,00 (trezentos e vinte e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9234-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 17,5 x 25 - R$ 1.485,00 (mil e
quatrocentos e oitenta e cinco reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9235-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 215 x 75 x 17,5 - R$ 343,00
(trezentos e quarenta e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9237-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 16.9 x 30 - R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9241-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.1000 x 20 - 16 lona liso - R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9242-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.10,5 x 65 - 16 s/camara - R$
553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
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– 000.00000.9244-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 12 x 16,5 s/camara - R$ 576,00
(quinhentos e setenta e seis reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9361-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 12.5 x 80 – r18 - R$ 575,00
(quinhentos e setenta e cinco reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9364-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 16.9 x 24 - R$ 1.410,00 (mil e
quatrocentos e dez reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9365-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1000 x 20-16 lonas borr - R$
447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) - Marca: Borr. Meloborr.
3) Contratada: J. P. Beleze – EPP
– 000.00000.9233-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1400 x 24 (20 lonas) - R$
1.185,00 (mil e cento e oitenta e cinco reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9236-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.900 x 20 - 14 lonas liso - R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9246-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1300 x 24 - 12 lonas - R$
1.170,00 (mil e cento e setenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9363-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 900 x 20 - 14 lonas bor - R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9367-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1300 x 24 12 lonas liso - R$
1.295,00 (mil e duzentos e noventa e cinco reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal).
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para contratação de serviços médicos especializados para realização de
perícias médicas envolvendo servidores da Administração Direta e Indireta do
Município, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 230/2021 – Pregão Presencial
nº 211/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº. 113/2021), nos termos a
seguir:
1) Contratada: WMB Medicina do Trabalho EIRELI
– Realização dos serviços de perícias médicas, conforme legislação vigente, tendo como escopo
avaliar as condições de saúde, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e outras dos servidores da
administração direta, fundações e autarquias, com a finalidade de avaliar as condições laborativas e/ou retorno ao trabalho com ou sem restrições ou readaptação ou prorrogação do
afastamento para tratamento de saúde ou aposentadoria. – R$ 179,50 (cento e setenta e nove
reais e cinquenta centavos) por perícia médica.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para prestação de serviços de torno e ferramentaria para manutenção da
frota de veículos e máquinas pesadas, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº
215/2021 – Pregão Presencial nº 197/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de
Preços nº 097/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Tornearia e Comércio Ideal Ltda. ME
– Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tornearia com abrangência
em usinagem, solda, recuperação e fabricação de peças, destinados à manutenção da frota de
veículos e máquinas do Município – R$ 43,00 (quarenta e três reais) por hora.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de suplementos alimentares, destinados ao tratamento de pacientes em conformidade com o diagnóstico da Câmara Técnica, para
atendimento à ordens judiciais, Secretaria Municipal da Habitação e Desenvolvimento
Social e para manutenção dos serviços de saúde, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 192/2021 – Pregão Presencial nº 176/2021 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs. 098 à 101/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI – EPP
– Modulo de proteína. Lata com 400 gramas – R$ 48,95 (quarenta e oito reais e noventa e cinco
centavos) Lta – Prodiet Proteinpt.
2) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Suplemento enteral/oral completo nutricion. (PO) A base da proteína do leite e caseinato de
cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose. Lactose e gluten isenta de fibras. Perfil lipídico de
acordo com a AHA e ADA. Baixo teor de sódio; sabor: isento (neutro) – R$ 43,00 (quarenta e três
reais) Lta – Danone,
– Dieta proteína isol. soja (+isoflavona) M.F. Neutro nutricionalmente completa e normocalorica na
diluição padrão. Formula a base de proteína isolada da soja, riva em isoflavona, Enriquecida com
mix multi fiber, 60% fibras solúveis e 40% de fibras insolúveis. Hipossodica. isenta de lactose,
sacarose e gluten. (Indicada para paciente em risco nutricional, anorexia, idoso, cardiopatas,
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distúrbios neurológicos e necessidades de fibras p/ regularização do transito intestinal. Sabor:
sem sabor. Lata: 800 grs. (Nutrison Soya M.F.). – R$ 49,94 (quarenta e nove reais e noventa e
quatro centavos) Lta – Danone,
– Espessante a base de amido de milho (225grs) instantâneo, serve para espessar preparações.
Ideal para ser adicionado em preparações quentes ou frias, mistura se bem em líquidos ou pures.
Confere aos alimentos a consistência desejada: xarope, semi-liquida ou semi-solida. Indicado p/
maiores de 03 anos de idade. Lata: 225 grs. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Lta – Danone,
– Leite infantil sem lactose p/ menor de 01 ano contendo vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contem nucleotídeos e çcpufas, Ácidos
graxos polinsaturados da cadeia longa. P/ lactentes menores de 01 ano com intolerância a
lactose. (Aptamil sem lactose) lata: 400 grs. – R$ 32,97 (trinta e dois reais e noventa e sete
centavos) Lta – Danone,
– Leite inf.(base proteína isol. soja p/> 06 meses a base de proteína isolada de soja enriquecida
com ferro e adicionada de L-metionina. isenta de sacarose, lactose e proteínas lacteas. Indicado
para lactentes a partir de 06 meses com intolerância a lactose ou em situações em que for
indicado retirar o leite de vaca da dieta. lata: 400 grs. – R$ 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e
nove centavos) Lta – Danone,
– Dieta normocalorica proteica (liquido) 7 a 12 anos enriquecida com mix de carotenoides e com
exclusivo mix MF6 c/ 50% de fibras solúveis e 50% de fibras insolúveis, baixa osmolaridade.
isenta de sacarose, lactose e gluten. Frasco: 500 ml. – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) Frs – Danone,
– Dieta hidrosilada de soro de leite (semi elementar (leite) semi-elementar e hipoalergencia, a
base de proteína extensamente hidrosilada do soro do leite. Indicado p/ lactentes e crianças que
apresentam alergia a proteína do leite de vaca e/ou soja, distúrbios absortivos… isento de
lactose, galactose, sacarose, frutose e gluten. Lata: 400 grs. – R$ 105,30 (cento e cinco reais e
trinta centavos) Lta – Danone,
– Leite infantil a base de aminoácidos adequada as necessidades de crianças desde o nascimento.
Alta absorção, com mínimo risco de intolerância. Ex: (alergia alimentar (ao leite de vaca, a soja,
hidrosilados e a múltiplas proteínas) contem: fenilalanina. Não contem: lactose, galactose,
sacarose, frutose e gluten. Lata: 400 grs. – R$ 149,89 (cento e quarenta e nove reais e oitenta
e nove centavos) Lta – Danone,
– Leite infantil a base aminoácidos (alergênicos) elementar e nutricionalmente completa, adicionada
de carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e oligoelementos. ISenta de lactose, galactose,
sacarose, frutose e gluten. P/ crianças de 01 a 10 anos de idade. Lata: 400 grs. – R$ 178,00
(cento e setenta e oito reais) Lta – Danone,
– Suplemento alimentar (Aptamil Pepti) a base de pro a base de proteína do soro do leite lata 400
gramas. – R$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Suplemento infantil hipercalorico M. Fiber (ML) p/ crianças a partir de 01 ano de idade, fornecendo
alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Rico em vitaminas e minerais, enriquecido com mix
de fibras 60% solúveis e 40% insolúveis. Indicado p/ desnutrição, pre e pós operatório, paciente
com anorexia e com baixa ingestão de fibras. Isento de lactose e gluten. Contem sacarose.
Frasco: 200 ml – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs – Danone,
– SUplemento infantil hiperc. M. Fiber (ML) chocolate p/ crianças a partir de 01 ano de idade,
fornecendo alto aporte de nutrientes em pequeno volume. Rico em vitaminas e minerais, enriquecido
com mix de fibras 60% solúveis e 40% insolúveis. indicado p/ desnutrição, pre e pós operatório,
paciente com anorexia e com baixa ingestão de fibraS. Isento de lactose e gluten. Contem
sacarose. Sabor: chocolate frasco: 200 ml – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Frs
– Danone,
– Suplemento infantil hipercalórico (PO) sem sabor p/ prevenção de desnutrição e recuperação
do estado nutricional. Isento de lactose e gluten, sacarose. Faixa etária: a partir de um ano. Lata:
400 grs. – R$ 49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) Lta – Danone,
– suplemento enteral/oral completo nutricion. (PO) a base da proteína do leite e caseinato de
cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose. Lactose e gluten isenta de fibras. Perfil lipídico de
acordo com a AHA e ADA. Baixo teor de sódio; sabor: isento (neutro) – R$ 43,00 (quarenta e três
reais) Lta – Danone,
– Espessante a base de amido de milho (225grs) instantâneo, serve para espessar preparações.
Ideal para ser adicionado em preparações quentes ou frias, mistura se bem em líquidos ou purêS.
Confere aos alimentos a consistência desejada: xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Indicado p/
maiores de 03 anos de idade. Lata: 225 grs. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Lta – Danone,
– Suplemento alimentar (Aptamil Pepti) a base de proa base de proteína do soro do leite lata 400
gramas. – R$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Suplemento alim. p/ reduzir episódios regurgitação indicado para redução dos episódios de
regurgitação. Reduz a exposição do esófago a conteúdo ácidos. Proporcionando mais conforto
ao lactente prevenindo a obesidade. Lata 400 grs. – R$ 20,92 (vinte reais e noventa e dois
centavos) Lta – Danone,
– Formula infantil e de segmento para lactentes hipercalorica nutricionalmente completa.
Suplementada com Lcpufas (ARA e DHA), prebioticos e nucleotideos - lata com 400 grs. – R$
118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos) Lta – Danone,
– Leite Milnutri Premium 800 gr – R$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos) Lta – Danone,
– Suplemento enteral 1.0 kcal p/ criança de 01 a 06 anos nutricionalmente completa, normocalorica
e normo proteica, enriquecida com exclusivo mix de carotenoides. baixa osmolaridade. isenta de
sacarose e lactose. Não contem gluten. Apresentação: frasco de 200mL. Sabor: baunilha – R$
17,89 (dezessete reais e oitenta e nove centavos) Frs – Danone,
– Dieta para situação metabólica (diabetes) 1.0 especial para nutrição enteral ou oral, destinada
a pacientes com diabetes ou intolerância a glicose, normocalorica (1.0kcal/ml), hiperlipidica (46%
normoproteica (15%) e hipoglicidica (39%), a base de proteína de origem animal, isento de
sacarose, lactose e gluten, com 16g de fibras por litro de dieta (70% solúveis e 30% insolúveis)
e enriquecido com carnitina e taurina). Dieta com alta concentração de mufas - 72% das
gorduras totais e uma mistura de carboidratos e fibras que proporcionam absorção lenta, auxiliando no controle da resposta glicêmica. 1.0 indicado para diabetes tipo 1 e 2, diabetes gestacional,
síndrome metabólica, intolerância a glicose. – R$ 26,00 (vinte e seis reais) Frs – Danone.
3) Contratada: Minas Sul Produtos de Dietas Ltda. ME
– Dieta liquida c/ fibras >ou= 2g/100ml (1,5 kcal/ml) sem sacarose. Nutricionalmente completa, p/
alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas e
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proteicas ou com limitada tolerância a volume. Isenta de gluten. Apresentação: 01 litro – R$ 23,29
(vinte e três reais e vinte e nove centavos) Lt – Fresenius,
– Suplemento alimentar anti regurgitação p/ lactente com composição especifica para condição
de refluxo gastroesofágico. Alimentação de lactente desde o nascimento ate os 12 meses c/
regurgitação e/ou refluxo gastroesofágico. Lata c/ 400grs. – R$ 12,89 (doze reais e oitenta e
nove centavos) Lta – Nestle,
– Dieta liquida c/ fibras (1,0 kcal/ml) normocalórica, com adequado teor proteico, de baixa
osmolaridade. Contem proteínas animais e vegetais e enriquecido com mix de carotenoides.
Mistura de lipídeos, fornecendo os ácidos graxos w3 - DHA e EPA. Hipospádico, isenta de
lactose e sacarose. Não contem gluten. Apresentação: tetra pak 1000ml (Nutrison Multi Fiber 1.0)
– R$ 22,60 (vinte e dois reais e sessenta centavos) Lts – Fresenius,
– Dieta liquida c/ fibras >ou= 2g/100ml (1,5 kcal/ml) sem sacarose. Nutricionalmente completa, p/
alimentação de curto e longo períodos nos pacientes com elevadas necessidades calóricas e
proteicas ou com limitada tolerância a volume. Isenta de gluten. Apresentação: 01 litro – R$ 23,29
(vinte e três reais e vinte e nove centavos) Lts – Fresenius,
– Dieta enteral hipercalorica, hiperproteica, sem fibras 1.5 – R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte
e cinco centavos) Frs – Fresenius.
4) Contratada: Vida! Nutrição, Saúde e Bem Estar – Gustavo Veiga Ltda.
– Suplemento alimentar (Modulen) especializada para para pacientes com doença de crohn lata
c/ 400 gramas. – R$ 300,00 (trezentos reais) Lta – Nestle.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeishi, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para o fornecimento de tubos de concreto, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 105/2021 – Pregão Presencial nº 096/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 051/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Priscila Crabi Materiais de Construção Ltda. – EPP
– Tubo concreto, classe PS1, DN 300, compr. 1,00 – Especificação: ABNT-NBR 8890/2007 – NBR
12654/2000 – R$ 40,75 (quarenta reais e setenta e cinco centavos) Pç – Crabi;
– Tubo concreto p/ Dreno, classe PS1, DN 200, compr. 1,00 - Especificação: ABNT-NBR 8890/
2007– NBR 12654/2000 – R$ 43,45 (quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) Pç –
Crabi;
– Tubo concreto, classe PA1, DN 600(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNT-NBR
8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 140,48 (cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos) Pç
– Crabi;
– Tubo concreto, classe PA1, DN 400(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNT-NBR
8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 95,88 (noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) Pç –
Crabi;
– Tubo concreto, classe PA1, DN 800(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNT-NBR
8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 266,72 (duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois
centavos) Pç – Crabi;
– Tubo concreto, classe PA2, DN 1000(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNTNBR 8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 406,30 (quatrocentos e seis reais e trinta centavos) Pç
– Crabi;
– Tubo concreto, classe PA1, DN 1500(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNTNBR 8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 905,50 (novecentos e cinco reais e cinquenta centavos)
Pç – Crabi;
– Tubo concreto, classe PS1, DN 400(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNT-NBR
8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 52,07 (cinquenta e dois reais e sete centavos) Pç – Crabi;
– Tubo concreto, classe PS2, DN 600(PB), compr. 1,00 Ponta e Bolsa - Especificação: ABNT-NBR
8890/2007– NBR 12654/2000 – R$ 86,64 (oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) Pç
– Crabi.
Varginha(M.G.), 03 de novembro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
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Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 25/10/2021 a 29/10/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Ademar Pereira De Andrade
10998779 CYL-1923 545-22 15/10/2021
Ana Maria Silva Paiva
10900512 PZV-3206 763-31 27/09/2021
Cristiane De Oliveira Andrade
10941120 DVN-0A09 763-32 24/09/2021
Edilberto Teodoro Martins
11040073 GTI-3887
736-62 15/10/2021
Gilcilei Mendes Tavares
10978569 OMC-0H34 554-14 19/10/2021
Jordan Ferreira Machado
11850580 PVS-7800 736-62 23/09/2021
Maria Cristina Soares B Pereira
11890332 RMJ-6F20
768-41 08/10/2021
Matheus Augusto Dos Santos Xavie 10907757 RMI-1C62
763-32 27/09/2021
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Hora
16:15
11:29
10:20
18:05
10:40
09:19
11:58
11:52

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta por
cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução:25/10/2021 a 29/10/2021
Nome
Processamento Placa Infração
Data
Valor
Elton Moises Da Silva
10850862 EEC-4041 768-41 06/08/2021 130,16
John De Moraes Mota
10813872 GSF-2729 545-21 04/08/2021 195,23
Rovilson Carlos De Souza
10733965 CLO-3D64 604-12 23/06/2021 195,23
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA
Edital de Chamamento Público do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
(CMDPI) número 03/2021 para eleição dos membros da Sociedade Civil para o Triênio
2021/2024.
“Dispõe sobre Assembleia Geral da Sociedade Civil para a composição do CMDPI no
triênio 2021 a 2024, conforme Lei Municipal Nº 6.881/2021”
A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD e o Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha - MG, atendendo ao previsto na Lei 6.881/2021,
convoca Assembleia Geral das instituições e usuários do setor não governamental para a
composição do CMDPI no triênio 2021 a 2024.
1) DAS VAGAS
Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa CMDPI para o triênio 2021 – 2024:
a) Representantes de instituições de ensino superior, com trabalhos na área do idoso - sendo
eleito 01 (um) titular e seu respectivo suplente para essa representatividade;
b) Representantes de entidades prestadoras de serviços particulares ao idoso - sendo eleitos
03 (três) titulares e seus respectivos suplentes para essa representatividade, ressaltando-se
que 01 (um) representante deve ser de ILPI’S;
c) Representante dos grupos de convivência - sendo eleito 01 (um) titular e seu respectivo
suplente para essa representatividade.
2) DA COMISSÃO ELEITORAL
O processo de eleição dos representantes da Sociedade Civil será Coordenado pela Comissão
Organizadora – Resolução CMDPI nº. 38/2021, e seguirá o calendário oficial (anexo I) deste edital
o qual será publicado no Órgão Oficial do Município e no Site Oficial da Prefeitura (http://
www.varginha.mg.gov.br).
3) DA PRÉ-CANDIDATURA:
Fica definido o prazo entre os dias 04/11/2021 e 11/11/2021, no horário de 8h as 11h e de 14h as
16h, na Secretaria Executiva dos Conselhos de Direitos localizada na Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD), situada na Av. Benjamin Constant, 1000, Bloco 1,
Terminal Rodoviário, para prévia candidatura das instituições do setor não governamental, que
atuem amplamente na promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa, em quaisquer das
áreas de Políticas Públicas, que tenham abrangência municipal, e se interessarem em concorrer
a uma vaga de representatividade no CMDPI e usuários que utilizem de serviços, sendo que
estes ocorrerão mediante entrega de:
a) Para Instituições de ensino superior, com trabalhos na área do idoso: Documentação que
comprove a existência e apontem a atuação efetiva com o público idoso (CNPJ e ofício que
caracterize as ações com o público idoso, Ficha de Credenciamento (Anexo II).
b) Para entidades prestadoras de serviços particulares ao idoso: Documentação que comprove
a existência e apontem a atuação efetiva na garantia de diretos do idoso (CNPJ e ofício que
caracterize as ações com o público idoso), Ficha de Credenciamento (Anexo II).
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c) Para Usuários – Representantes dos Grupos de Convivência: Cópia do RG e CPF, Ficha de
Credenciamento (Anexo II).
As entidades credenciadas como candidatas no processo eleitoral deverão designar 01 (um)
delegado, com direito a voz e voto.
Os candidatos representantes de grupos de convivência terão direito a voz e voto, e portanto
serão considerados delegados.
Ressalta-se que não serão aceitas documentações referentes à pré-candidatura fora do prazo
estipulado no presente edital, bem como, que em caso de documentação faltante os candidatos
serão considerados automaticamente inaptos a participar do processo de eleição.
4) DA ASSEMBLEIA:
A realização da Assembleia Geral ocorrerá no dia 22/11/2021 as 9h na sede da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD), situada na Av. Benjamin Constant,
1000, Bloco 1, Terminal Rodoviário, para eleição dos representantes da Sociedade Civil previamente inscritos para composição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha.
A Assembleia terá início a partir da divulgação, por funcionário da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social que é responsável pela Secretaria-Executiva dos Conselhos de Direitos, dos concorrentes previamente inscritos, os quais terão até 03 minutos para
apresentarem suas respectivas instituições, o trabalho desenvolvido na proteção e/ou defesa
dos direitos da pessoa idosa, bem como o motivo do interesse em compor o CMDPI.
Após a apresentação dos candidatos, serão distribuídas cédulas para início da votação, que
ocorrerá por segmento, conforme Item 1, alíneas a, b e c. Terão direito a voto quem tiver indicado
REPRESENTANTE DELEGADO, podendo o delegado votar em até a) 01 (um) representante de
instituições de ensino superior, com trabalhos na área do idoso; b) 03 (três) representantes de
entidades prestadoras de serviços particulares ao idoso;
c) 01 (um) representante dos grupos de convivência. No total serão eleitos 10 (dez) representantes da Sociedade Civil, sendo 05 titulares e seus respectivos suplentes, seguindo-se, para
classificação, a ordem decrescente da votação recebida.
As instituições eleitas deverão indicar, por meio de ofício, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
após a Assembleia os nomes de seus representantes no CMDPI juntamente com a cópia de RG
e CPF dos mesmos. O ofício também deve conter e-mail e telefone dos indicados.
5) DO PROCEDIMENTO PÓS ELEIÇÃO:
Após publicação da Portaria Municipal com os membros da gestão para o triênio 2021-2024, será
agendada posse e primeira reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
com nova composição, na qual deverá ser eleita a mesa diretora, a ser composta por Presidente,
Vice-Presidente e Secretário-Geral.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
José Manoel Magalhães Ferreira
Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
ANEXO I
Calendário Oficial
Publicação do Edital
Credenciamento dos Representantes e seu respectivo

04/11/21
04/11/2021 a 11/11/2021
delegado
12/11/21
Avaliação das Inscrições pela Comissão Organizadora
12/11/21
Publicação da relação dos inscritos e habilitados.
15/11/2021 a 17/11/2021
Prazo de recurso das inscrições indeferidas em seu
credenciamento
18/11/21
Análise e deliberação dos recursos das inscrições
indeferidas em seu credenciamento.
19/11/21
Publicação do resultado final dos candidatos habilitados
22/11/21
Eleição de Escolha dos representantes da Sociedade Civil
que irão compor o CMDPI 2021/2024
Em data a ser agendada
Posse dos Conselheiros do CMDPI
14/12/21
Reunião ordinária do CMDPI
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RESOLUÇÃO Nº 36/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme análise da Comissão de seleção,
nomeada pelas Resoluções n° 004/2020 e 34/2021,
Resolve:
Art. 1º Publicar o Resultado Preliminar da Seleção e Habilitação do Edital de Chamamento Público
nº. 01/2021 para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o Fundo Municipal do Idoso – FMI/Varginha, conforme tabela abaixo:

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de outubro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 37/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme análise da Comissão de seleção,
nomeada pelas Resoluções n° 004/2020 e 34/2021,
Resolve:
Art. 1º Publicar o Resultado Preliminar do Edital de Chamamento Público nº. 02/2021 para a
seleção de propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha,
através da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD) e do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Varginha (CMDPI), por meio da formalização de Termo
de Fomento para a consecução de ?nalidade de interesse público e recíproco que envolve a
transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal do Idoso à organização da sociedade
civil (OSC), conforme tabela abaixo:

ANEXO II
Ficha de Credenciamento dos Representantes
Nome da Instituição ou Usuário de grupo de convivência:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Cadastro do Delegado Representante com Direito a Voto e Voz.
Nome:
N° Documento:
No caso de Entidades/Organizações - Cargo/Função que exerce na Entidade:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Assinatura do Representante
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 25 de outubro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESOLUÇÃO Nº 38/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 66ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2021
Resolve:
Art. 1º Aprovar a nomeação dos seguintes membros do CMDPI para compor a comissão de
acompanhamento do processo eleitoral para o triênio 2021-2024:
• Thaís Mendes Pereira
• Viviane Capitani Ferreira
• Zelma Dominghetti
Art 2° A comissão que se trata esta Resolução tem caráter temporário, devendo atuar enquanto
perdurar o processo eleitoral para escolha dos novos membros do CMDPI.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 39/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 66ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2021
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Edital de Chamamento Público do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa (CMDPI) número 03/2021 para eleição dos membros da Sociedade Civil para o Triênio 2021/
2024.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 40/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 66ª Plenária
Ordinária, realizada no dia 03 de novembro de 2021
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente à substituição do Plano de Ação
2021 e Relatório de Atividades 2020 da Associação do Voluntariado de Varginha “Vida Viva” na
documentação enviada pela entidade para inscrição no CMDPI.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 03 de novembro de 2021.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 41/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme análise da Comissão de seleção,
nomeada pelas Resoluções n° 004/2020 e 34/2021,
CONSIDERANDO, que o prazo para apresentação de recurso contra o resultado preliminar
encerrou, conforme calendário do Edital 01/2021, em 29/10/2021, porém não houve nenhuma
solicitação recursal;
CONSIDERANDO, que mediante a não apresentação de recurso não será necessário dar ciência aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões ao recurso administrativo, nem
analisar e julgar os recursos, a divulgação do Resultado Final pode ser antecipada;
Resolve:
Art. 1º Homologar e publicar o Resultado Final da Seleção e Habilitação do Edital de Chamamento
Público nº. 01/2021 para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o Fundo Municipal do Idoso – FMI/Varginha, conforme tabela abaixo:

Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 41/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme análise da Comissão de seleção,
nomeada pelas Resoluções n° 004/2020 e 34/2021,
CONSIDERANDO, que o prazo para apresentação de recurso contra o resultado preliminar
encerrou, conforme calendário do Edital 01/2021, em 29/10/2021, porém não houve nenhuma
solicitação recursal;
CONSIDERANDO, que mediante a não apresentação de recurso não será necessário dar ciência
aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões ao recurso administrativo, nem analisar
e julgar os recursos, a divulgação do Resultado Final pode ser antecipada;
Resolve:
Art. 1º Homologar e publicar o Resultado Final da Seleção e Habilitação do Edital de Chamamento
Público nº. 01/2021 para concessão de Certificado de Autorização para Captação de Recursos
Financeiros para o Fundo Municipal do Idoso – FMI/Varginha, conforme tabela abaixo:

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 42/2021 – CMDPI / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE VARGINHA – CMDPI, vinculado
à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas
competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº
5.281 de 09 de dezembro de 2010, Lei Municipal N° 6881/2021 de 14 de setembro de 2021,
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Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, conforme análise da Comissão de seleção,
nomeada pelas Resoluções n° 004/2020 e 34/2021, e
CONSIDERANDO, que o prazo para apresentação de recurso contra o resultado preliminar
encerrou, conforme calendário do Edital 02/2021, em 04/11/2021, porém não houve nenhuma
solicitação recursal;
CONSIDERANDO, que mediante a não apresentação de recurso não será necessário dar ciência
aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões ao recurso administrativo, nem analisar
e julgar os recursos, a divulgação do Resultado Final pode ser antecipada;
Resolve:
Art. 1º Homologar e publicar o Resultado Final da Seleção e Habilitação do Edital de Chamamento
Público nº. 02/2021 para seleção de propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura
Municipal de Varginha, conforme tabela abaixo:

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, e pelos conselheiros.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Aline Azevedo Oliveira
Carla Maria de Andrade Souza
Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo
Luciana Fernandes Ramos
Luíza Helena de Paiva
Moacir Ferreira Aguiar
Mônica Beatriz Ferreira
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 403/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 402/2021
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 402/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
Varginha, 03 de novembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE Aditivo nº 001/2021

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 05 de novembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do CMDPI

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA
ATA N.º 65 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA –
COMIVA
Aos dezenove dias do mês de outubro de 2021 às 08:00 h, reuniram-se os seguintes membros
do COMIVA através de mídia digital – google meet, visto a Pandemia do COVID-19: Thaís Mendes
Pereira; Aline Azevedo Oliveira, Ana Cláudia Gonçalves de Lima, Carla Maria de Andrade Souza;
Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo, Luciana Fernandes Ramos, Luíza Helena de
Paiva , Moacir Ferreira Aguiar, Mônica Beatriz Ferreira, Viviane Capitani Ferreira, Zelma Dominghetti
. Justificou a ausência: Maria Helena Andrade. Esteve também presente Evelyne Maria, Assistente
Social e Secretária Executiva dos Conselhos. A Presidente Thaís, deu início a reunião dando
boas vindas aos presentes. Foi feita a leitura das atas anteriores nº 63 da última reunião
ordinária e nº 64 ultima reunião extraordinária do COMIVA sendo as duas aprovadas sem
ressalvas pelos conselheiros. O seguintes assuntos foram pauta de debate e votação pelos
conselheiros: 1- Comissão de seleção será feita a substituição de Viviane Capitani Ferreira
que apresentou impedimento legal e teve que deixar de compor a referida comissão, e também
Vanessa Goulart Brito apresentou um requerimento alegando motivos pessoais. Karen Evelyn
Rabelo e Luciana Fernandes Ramos prontamente aceitaram fazer parte da comissão de seleção.
As duas substituições foram aprovadas pela plenária. Em ato contínuo foi definida a data para
análise dos documentos dos Editais. A Comissão de Seleção irá se reunir na sede da SEHAD dia
22/08 às 7:30h para analisar os documentos do Edital de Chamamento Público 01/2021 e dia 25/
10, às 7:30 horas para análise dos documentos do Edital 02/2021. 2 – Eleições COMIVA: A Lei
Municipal que reestrutura o COMIVA alterou o mandato dos conselheiros para 03 anos, permitida
uma recondução. Os membros da atual gestão, caso sejam indicados por suas instituições,
poderão se candidatar nas eleições. A abertura do processo eleitoral foi aprovado em plenária.
Será elaborado Edital pela Secretaria Executiva para votação na próxima reunião. 3 – Visita
institucional de acompanhamento à clínica geriátrica que foi reaberta pela Vigilância Sanitária:
Ficou acordado que a data da visita será definida na próxima reunião do COMIVA, dia 03 de
novembro. 4 – Reunião da Comissão de Políticas públicas composta pelos membros: Fernanda,
Bruno, Mônica , Viviane, Sirleia, Bárbara, Maria Helena, Maria Cristina e Aline. Agendada para dia
28/11 as 08h na sala de reuniões da SEHAD. 5 – Calendário de atividades: A presidente agradeceu
a todos que puderam contribuir com as divulgações e homenagens na semana do idoso. 6- Edital
da CEMIG foi encaminhado por e-mail para todas as entidades, poderá participar no primeiro
prazo estabelecido no Edital que tem carta de captação de recursos. O Edital estabelece ainda
03 prazos de entrega de propostas para o próximo ano. Zelma informou sobre a abertura do
Edital de Furnas. A Secretária Executiva irá pesquisar sobre o edital e enviará mais informações
a todos os conselheiros. A presidente informou ainda que recebemos a Lei 6.881 de 14/09/2021,
que reestrutura o Conselho Municipal do Idoso, foi enviada por e-mail para conhecimento de
todos os conselheiros. Na palavra livre não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada, e a Presidente agradeceu a presença de todos. Eu Luíza Helena de Paiva,

Objeto: Inclusão da Cláusula décima quinta, referente a Lei Geral de Proteção de Dados, no
Convênio para Concessão de Empréstimos e/ou Financiamentos aos Servidores, com Pagamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento, celebrado em 22 de novembro de 2019.
Convenentes: Fundação Cultural do Município de Varginha e Banco do Brasil S.A.
Prazo : Mantido o originário
Signatarios: Pela Fundação, Sr. Marco Aurélio da Costa Benfica, Sérgio Hitoshi Yano
Pelo Banco, Sr. Fernando César de Souza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 002/2021
OFICIAL ADMINISTRATIVO - CLASSIFICAÇÃO FINAL
Pontuação atribuída de acordo com o anexo I do Edital de Seleção Simplificada 002-2021.
CLASSIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NOME
Denisvaldo Rocha
Aline Teles
Marília De Sousa
Evelise Paula Ferreira
Patricia Matias Adão
Matheus Pimenta Barros
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Carla Justino Marcolino
Laurence Ferreira Miranda
Magno Pedro Palmuti
Kelly Aparecida De Barros
Marcia Aparecida De Oliveira
Francinelson De Oliveira Soares
Antonio Paione Leprotti
Rosimar Luciano Da Silva
Nancy Eurídice Correia Ferreira
Ranieri Miranda Lacerda
Flávio Augusto Reis De Rezende
Lídia De Fátima Pereira
Wellington Bernardo Da Silva
Consuelo Imaculada Sarto
Ismara Dias Pereira Da Silva
Poliana De Souza Bueno
Patricia Marques Pereira
Eliane Albano Da Silva
Thiago Bruno Fioravanti Venturado
Ana Caroline Delfino Meneguci Silva
Elisangela Maria Santana Morais
Thamara Paiva De Oliveira
Luiz Henrique Rozati De Sousa
Felipe Santos De Souza
Jennifer Dos Santos Gabriel
Gustavo Henrique De Souza Prisco
Verônica Guilherme De Abreu Abreu
Melyssa Amarantes Dos Santos
Rosileide Maria De Morais
Maria Izabel Mendes
Sandra Levindo Cândido Marques

PONTUAÇÃO
2,5
2,5
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

NOME
Ana Maria Galdino
Maria Da Consolação Meirelles Reghin Cornwall
André Ternório Mendonça Dos Santos
Angélica Firmiano Gouvea
Maria Lúcia Ferreira Da Silva
Iara Aparecida Da Silva
Kely Beatriz Ferreira Barbosa
Miriam Pires
Juliano Silva Bertoldo
Daiana De Souza
Ana Lucia Alexandre
Daniele Caroline Goulart Floriano
Ana Paula Malange Bucci
Alexandre Sanches Del Ducca
Tamires Ferreira
Wesley Júnior Cândido Nascimento
Horrana Aparecida Silva De Paiva Iba
Jaqueline Lemes
Walleska Braga De Oliveira Althaus
Monique Cadorini
Waldir Do Carmo Domiciano Junior
Sara Mendonça Silva
Amanda Sebastiana Maria Barbosa Da Cruz
Ester Rosa Francisco Adão
Vitória Vaze Pala Vianna
Alvaro Guilherme Rocha Correa
Fabiana Finoti Ribeiro De Andrade
Brenda Mesquita Da Silva
Suzana Santiago Rocha
Eliane Lima De Souza
Juliano Augusto Santana
Fernanda Cecilia Martins Ruela
Elisete Aparecida Elias
Bianca Francisco
Suelen Mara Vilela
Daniel Felipe Gonçalves
Maciel Werneck Junior
André Luiz Lemos Gastão
Bruna Rafaela Desiree Ribeiro De Macedo
Juliana Tavares Bueno Sepini
Raquel Da Silva Brito
Larissa De Fátima André Costa
Tuanny Martins Portugal
Matheus Morais Libeck Ernesto Coelho
Mayara Veiga Guedes
Thamires Aparecida Ferreira
Thais Nishida De Castro
Marcos Paulo Rosa Vicente
Thaismin Mariele Silva
Darley Delphino Duarte
Rafaella Carmen Mariano
Cienza Bernardes Vautero Gutierrez
Tainara Meinberg
Marcelo Vinícius Spuri Ribeiro Silva
Thais Camila Tobias
Priscila Sarto De Deus
Joice Karen Corsino
Amanda De Paula Mendonça
Natália Ferreira Rangel
Jean Pablo Silva Souza
Larissa Da Silva Vicente
Mariana Ramos De Deus
João Augusto De Moura
Mayra Beatriz Da Silva
Luiza Helena De Souza Humberto
Viviana Nogueira Paiva Rodrigues
Angela Aparecida Silva
Rita De Cássia Gabriel Calado
Cleisson Oliveira Flor
Maria Clara Piva
Vanessa Rodrigues
Elen Maria Maiolini
Lucimeire Feliciano Silva
Fabiana Helena Rosa Francisco
Sílvio César Do Carmo
Flavio Constancio
Jane Aparecida Barbosa
Dioni Batista De Lima
Alexandre Garcia Rezende De Souza
Flaviana Da Silva Pereira
Wagner Webert Silva
Dirciane Aparecida Ferreira Brigida
Fuyuki Donizete Miyake

NO
VEMBR
O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
PONTUAÇÃO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CLASSIF
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

NOME
vanessa Aparecida Da Silva Lima Petrin
Dilourdes Aparecida De Barros
Juliene Gomes Guedes
Angela Maria De Oliveira
Thiago Neves De Abreu
Renata Dominghetti Silva
Suellen Silva De Andrade
Rafael Wagner Pereira
Ana Paula Feliciano
Guiomar Maria Ramos
Rubia Bianca De Abreu E Melo
Katiana De Souza
Charles Vieira Julio
Lucas Rodolfo Vitor Olímpio
Luís Filipe Louzada Resende Azevedo
Ruslaine Cristine Ferreira
Daniel Belo Nogueira
Francis Mantovani Campos
Eddy Lincoln Mangiapelo
Laís De Assis Beneton
Brígida Praxedes Azevedo
Chayene De Fátima Pimenta
Elenir Dos Reis Augusto Da Costa
Helena Martins Carvalho
Ayran Pereira Ribeiro
Jéssica Morais Do Nascimento
Alex Claudiano André
Iranete Fernandes Da Silva
Franciele Baroni Carvalho
Joyce Caroline De Jesus
Josiele Cândido Lima
Brenda Paula Fabri Freire
Lilia Maria Carvalho
Igor De Castro Andrade
Sabrina Moreira Pelegrini
Gustavo Zamboti Lago
Karoline Alves De Oliveira Marinho
Rafaela Uchôa Paixão
Isadora Silva Laurindo
Caroline Teixeira Siqueira Lopes
Emily De Lima Bicharra
Rayane Adriana Cardoso Rodrigues
Ketleen Regina Ramos Da Silva
Isabela Henrique De Alcântara
Wendell José Morais De Mello
Ingrid Silva Secci
Guilherme Nogueira Brito
Crislaine Augusta Tomaz
Dalton Breno Alves
Ana Carolina Vergino De Araújo
Thais Helena Domingos Claudino
Marina Tristão Carvalho Martins
Douglas Domingues Finoti
Kaio Henriques Ferreira
Mariana Arriel Porfírio
Mayra Hellen Da Silva
Hillary Dias
Ubirajara Gonçalves De Oliveira Netto
Inara Lívia Marcelino Pereira
Amanda Gabriele Nascimento
Joana Felizardo Constantino
Déborah Da Costa De Paula
Raul Martins
Vinicius Barros De Oliveira
Higor China Tavares
Maria Paula Stabile Barros
Vanessa Martins De Siqueira
Felipe Augusto De Carvalho Silva
Maria Cecília Rodrigues Sales Quintanilha
Thuanny Rodrigues Dias
Krisllayne Katryne Silva Oliveira
Mayéli Amorim Souza
Kamila De Paula Machado
Cecilia Lopes Ribeiro
Adrian Ribeiro Da Silva
Jhulye Elpidio Da Silva
Camila Aparecida Capitão Junqueira
Lívia Da Silva Santos
André Barbosa Rodrigues
Otávio Filipe Pinheiro Duarte
Maria Clara De Paula Ramos
Micaela Santana Cazelato
Bruna Messias Tavares

PONTUAÇÃO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CLASSIF
205
206
207
208
209
210

NOME
Lucas Joaquim De Oliveira Soares
Higor Thomé Fonseca
Wil Bryner Stefano Silva De Oliveira Santos
Sarah Ciacci Zanatello Machado
Rillary Rodrigues Rezende
Maryanna Gabriela Gonçalves Alexandre Silva

NO
VEMBR
O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO

PONTUAÇÃO
0
0
0
0
0
0

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Gustavo de Carvalho
Ângelo, portador do CPF 094.511.949-14, por se encontrar em local incerto e não sabido, para
quitar o débito constante no Processo N.º 19740/2020, em fls. 11, ou apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com
as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa
e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Expedito Salvador
Peloso, portador do CPF 059.201.246-87, por se encontrar em local incerto e não sabido, para
quitar o débito constante no Processo N.º 21039/2020, em fls. 09 referente à limpeza de terreno,
ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020,
respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução
Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 221/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 217/2021
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
553/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 217/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de novembro 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. 185/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 184/2021
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 NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PORTA DUAS FOLHAS em favor da empresa: WILIAN DOS SANTOS FRANCISCO DECORAÇÕES para a realização de serviços especializados no fornecimento e instalação de porta duas
folhas conforme especificado pelo edital ao valor de R$ 4.225,80 (quatro mil duzentos e vinte e
cinco reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, três de novembro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATOS – OUTUBRO/2021
Nº Contrato:
117/2021
Contratada:
PROMÉDICA MEDSERVICE LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 7.098,00
Objeto:
Aquisição de materiais permanentes
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 178/2021 – Pregão Presencial nº. 177/2021
Signatário pela Contratada:
Luiz Antônio Tiso
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
118/2021
Contratada:
SHARKDEV SUPORTE TECNOLÓGICO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 3.598,80
Objeto:
Contratação de empresa especializada na realização de
serviços de tecnologia da informação para implementação de atendimento virtual por bot via
aplicativo whatsapp business.
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº 039/2021
Signatário pela Contratada:
Thiago Giovanella
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
119/2021
Contratada:
INTER MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 88.000,00
Objeto:
Aquisição de equipamento médico
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 177/2021 – Pregão Presencial nº. 176/2021
Signatário pela Contratada:
Ailton Rodrigues de Freitas
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
120/2021
Contratada:
ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 22.200,00
Objeto:
Contratação de link corporativo de internet com ip público
fixo
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 182/2021 – Pregão Presencial nº. 181/2021
Signatário pela Contratada:
Onofre de Paiva
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 001/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 (Ata de Registro de Preços: (049/2021, 050/2021,
051/2021, 052/2021, 053/2021, 054/2021, 055/2021, 056/2021 e 057/2021) , nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 072 - escova de limpeza
autoclavavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios flexiveis com canal de
trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de r$ 49,8600 (quarenta e nove reais e oitenta e seis
centavos) por un; item 074 - escova para limpeza de instrumentais em geral, com cerdas de
nylon nas duas extremidades, sendo uma das extremidades com três filas de cerdas para
descontaminação geral e a outra extremidade com uma única fileira de cerdas para
descontaminação delicada e fina, e cabo antiderrapante, ao preço de r$ 53,3900 (cinquenta e
tres reais e trinta e nove centavos) por un; item 091 - indicador para limpeza de instrumentais características tecnicas: teste rapisod para deteccao de proteina; deteccao de proteina por meio
da mudanca de cor do frasco de teste; indicado para avaliacao de limpeza manual e automatizada,
podendo ser utilizado em instrumentais cirurgicos, superficies, lumens e endoscopios, nao
requer incubacao, capaz de detectar residuos a partir de 1 micrograma (µg - métrico) de
sensibilidade me 10 segundos. acompanha swabs ( 1 unidade por teste). , ao preço de r$
25,5600 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) por un; item 102 - lubrificante mineral
hidrossolúvel atóxico, sem silicone, não oleoso, permeável ao agente esterilizante (vapor),
pronto para uso., ao preço de r$ 65,5900 (sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
por lt;
2) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 016 - aparelho de barbear
descartavel, com duas laminasem aco inoxidavel revestido com platina, cromo e
politetrafluoretileno, resinas hemoplasticas hidratantes e aluminio com dados de identificacao e
procedencia., ao preço de r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por un; item 025 - bolsa
para agua quente, confeccionada em borracha natural, resistente a 100ø c, formato retangular
com cantos arredondados, medindo 18cm de largura x25 cm de comprimento aproximadamente.
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro no m.s.., ao preço de r$ 28,9000
(vinte e oito reais e noventa centavos) por un; item 035 - canula guedell nº 06 , ao preço de r$
3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 048 - cobertura primaria para ferimentos, nao
aderente, esteril, composta por uma tela de acetato de celulose com trama uniforme e porosa que
permita ser cortada sem soltar fiapos, impregnada com emulsao hidrofilica de petrolatum, soluvel
em agua, especialmente formulada para permitir o livre fluxo dos exsudatos atraves do curativo.
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embalada individualmente em filme plastico cuja abertura permita a transferencia asseptica do
produto. esteril, embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura
asseptica. medindo: 7,6cm x 20,3cm. funcao: protecao de tecidos e permeabilidade. pacote com
03 (tres) unidades, ao preço de r$ 21,6000 (vinte e um reais e sessenta centavos) por pct; item
051 - curativo primario composto por oleos de origem vegetal ricos em acidos graxos essenciais.
registro na anvisa como produto para saúde. embalagem de 100ml, ao preço de r$ 4,9800
(quatro reais e noventa e oito centavos) por al; item 062 - dreno penrose nº 01, esteril,
confeccionado em latex natural flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao, com
paredes finas, maleaveis, embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$
1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por un; item 063 - dreno penrose nº02, esteril,
confeccionado em latex natural flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao, com
paredes finais, maleaveis, embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 1,6800 (hum real e sessenta e oito centavos) por un; item 064 dreno penrose n. 03, esteril, confeccionado em latex natural, flexivel, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensao, com paredes finas, maleaveis embalagem com dados de identificacao
e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 2,7900 (dois reais e setenta e nove
centavos) por un; item 065 - dreno penrose n. 04, esteril, confeccionado em latex natural,
flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao, com paredes finais, maleaveis,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s, ao preço de r$
3,9600 (tres reais e noventa e seis centavos) por un; item 071 - equipo para aferir pressao
venosa central, com fita graduada com adesivo, embalado em papel grau cirurgico, esterilizado
a oxido de etileno., ao preço de r$ 4,5500 (quatro reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item
075 - esparadrapo 12,5mm x 4,5, ao preço de r$ 2,2800 (dois reais e vinte e oito centavos) por
rl; item 076 - estetoscópio adulto, fabricado em aço inoxidável, som individual para cada ouvido
(estéreo) permitindo assim menor interferência deve possuir olivas com nano tecnologia, para
evitar acúmulo de micro partículas, que podem causar infecções. revestimento da borda do
auscultador anti-frio para maior conforto do paciente. mola do ângulo flexível e interna ao tubo de
pvc. todas as partes do produto devem ser isentos de látex. o equipamento deverá acompanhar
um identificador de propriedade para encaixe no y do tubo. disponível em pelo menos duas cores
de tubo diferentes, para diferenciação entre setores. deverão vir sobressalente, dois pares de
olivas e uma membrana para a campânula. garantia mínima de quatro anos comprovada através
do manual registrado na anvisa., ao preço de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por un; item 078
- faixa smarch com 10 cm siliconizada, embalagem individual, com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 27,6000 (vinte e sete reais e sessenta
centavos) por un; item 079 - faixa smarch com 15 cm, siliconizada embalagem individual, com
dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 35,6000 (trinta
e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 080 - faixa smarch com 05 cm siliconizada rolo,
embalagem individual com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta centavos) por rl; item 086 - fixador para canula de
traqueostomia confeccionado em tecido de algodao, atoxico, hipoalergico e anti escaras. com
velcro nas extremidades para fixacao da canula de traqueostomia. regulavel atraves de velcro
para uniao das bandas . livre de latex, ao preço de r$ 8,5500 (oito reais e cinquenta e cinco
centavos) por un; item 087 - fixador para tubo endotraqueal confeccionado em tecido de algodao,
atoxico, hipoalergico, acolchoado e anti escaras. com sistema de velcro para fechamento em
torno da cabeca e com fixacao ao tubo endotraqueal. livre de latex, ao preço de r$ 11,5000 (onze
reais e cinquenta centavos) por un; item 094 - kit urease free teste gel c/ 50 testes (h.pylori)., ao
preço de r$ 159,0000 (cento e cinquenta e nove reais) por kit; item 096 - lamina para barbear em
aco inox, corte na duas laterais, isenta de rebarbas ou sinais de oxidacao, embalagem com
dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito
centavos) por un; item 099 - laminula 24 x 32 mm, espessura 0,13 x 0,17 mm, ao preço de r$
0,0700 (sete centavos) por un; item 100 - laminula 24 x 60 mm, espessura 0,13 x 0,17 mm, ao
preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 114 - luva plastica descartavel individual, esteril,
modelo para toque., ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 115 - luva plástica estéril
para ginecologia e mastologia (toque) - pcte c/ 100 unidades. luva plástica para procedimento ,
transparente, estéril, descartável, ambidestra e de tamanho único. pacote com 100 (cem) unidades
embaladas individualmente. produto descartável e estéril. , ao preço de r$ 12,0000 (doze reais)
por pct; item 116 - malha tubular ortopedica, tamanho 04cm x 25 metros, constituida de fios de
algodao, binados, tipo punho simples de malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos
com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e procedencia data de validade
e registro m.s., ao preço de r$ 8,4100 (oito reais e quarenta e um centavos) por rl; item 117 malha tubular ortopedica, tamanho 06 cm x 25 metros constitui de fios de algodao binados, tipo
punho simplesde malha com elasticidade adequada,isenta de defeitos. embalagem constando
externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$
11,5500 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) por rl; item 120 - malha tubular ortopedica,
tamanho 15 cm x 25 metros, constituida de fios de algodao binados, tipo punho simples de malha,
com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e procedencia data de validade
e registro m.s., ao preço de r$ 17,1100 (dezessete reais e onze centavos) por rl; item 123 manguito de borracha, ao preço de r$ 15,9800 (quinze reais e noventa e oito centavos) por un;
item 124 - mascara laringea desc. n.03 (sem latex), ao preço de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais
e cinquenta centavos) por un; item 128 - mascara de nebulizacao adulto, maleavel (cor:verde),
ao preço de r$ 9,8000 (nove reais e oitenta centavos) por un; item 134 - oleo mineral lubrificante
para instrumental de baixa e alta rotacao, utilizados em cirurgias odontologicas, frasco com
250ml, ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por un; item 141 - papel grau cirurgico,
resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra
transparente, descartavel, tamanho 200x300, com dados de identificacao e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por un; item 149 - prolongador
para sistema de perfusao e transfusao com conexao luer lock, comprimento variavel de 100 a
130 cm, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 151 prolongador p/sistema de perfusao 60cm, ao preço de r$ 2,1600 (dois reais e dezesseis
centavos) por pç; item 159 - seringa de vidro 10 cc bico de vidro., ao preço de r$ 31,5000 (trinta
e um reais e cinquenta centavos) por un; item 160 - seringa de vidro 20 cc bico de vidro , ao preço
de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por un; item 162 - sonda de folley n.
10, com 02 vias, confeccionada material siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera
ser arredondada com dois orificios contra laterais, cadasonda devera apresentar o numero e a
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capacidade dobalao estampados em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com
dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$ 5,8500 (cinco
reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 163 - sonda de folley n. 12 02 vias, confeccionado
em material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cada
sondadevera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte
centavos) por un; item 164 - sonda folley n. 14 02 vias, confeccionado em borracha, material
siliconizado, devera ser arredondada com dois orificos contra laterais, cada sonda devera
apresentar o nø e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem
individual esteril com dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esteriliza¿ao,
registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 165 - sonda
folley n. 16 02 vias, confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser arredondada
com dois orificos contra laterais, cada sonda devera apresentar o nø e a capaciade do balao
estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao
e procedenca, data de validade e tipo de esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000
(quatro reais e vinte centavos) por un; item 166 - sonda folley n. 18 02 vias, confeccionado em
borracha, material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o n§ e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente,
embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de
esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item
167 - sonda folley n. 18 03 vias, confeccionada em borracha natural, siliconizada devera ser
arredondada com dois orificios contra laterais cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampados em local visivel e permanente, embalagem individual, esteril
com dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterelizacao, registro
m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 168 - sonda
folley n. 20 com 2 vias confeccionada em material siliconizado borracha natural, siliconizada
devera ser arredondadacom dois orificios contra laterais cada sonda devera apresentar o
numero e a capacidade do balao es-tampados em local visivel e permanente, embalagemindividual,
esteril com dados de identificacao eprocedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$
4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 169 - sonda folley n. 20 03 vias - material
siliconizado confeccionada material siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera ser
arredondada c/dois orificios contra laterais,cada son-da devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, emba-lagem individual esteril c/
dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterlizacao e registro ms., ao preço de r$
5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 170 - sonda de folley n. 22, com 02
vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/dois
orificios contra laterais,cada son-da devera apresentar o numero e a capacidade do balao
estampado em local visivel e permanente, emba-lagem individual esteril c/ dados de identificacaoe
procedencia, data e tipo de esterlizacao, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco
centavos) por un; item 171 - sonda de folley n. 22, com 03 vias, confeccionada em borracha
natural, material siliconizada. devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 172 - sonda de folley n. 24, com 02 vias, confeccionada em borracha
natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e
cinco centavos) por un; item 173 - sonda de folley n§ 24, com 03 vias, confeccionada em
borracha natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais,
cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 176 - sonda gastrica n. 10, descartavel, confeccionada em polivinil
atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificios na extremidade distal, distribuidos
uniformemente em ate no maximo 07cm de altura e com no minimo 126 cm de comprimento,
embalagem individul com dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterilizacao e
tempo de validade., ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 177 - sonda
gastrica n. 12, descartavel,confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transparente,incolor, com orificios na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 07
cmde altura e com minimo 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de identificacao
e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$
1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 179 - sonda gastrica n. 16, descartavel
confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente,incolor com orificos na
extremidade distaldistribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7cmde altura e com minimo
126cm de comprimento embalagem individual com dados de identificacao e procedencia,data e
tipo esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,3900 (hum real e trinta e
nove centavos) por un; item 180 - sonda gastrica n. 18, descartavel,confeccionada em polivinil,
atoxico flexivel, siliconizada, transparente, incolor,com orificios na extremidade distal distribuidos
uniformemente em ate no maximo 0,7 cmde altura e com minimo 126cm de comprimento, embalagem
individual com dados de identificacao e pro-cedencia,data,esterilizacao,tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 1,5600 (hum real e cinquenta e seis centavos) por un; item 181 sonda gastrica n. 20, descartavel confeccionada em polivinil, atoxico flexivel, siliconizado,
transparente, incolor, com orificos na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate
0,7cm de altura,e com minimo de 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de
identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao
preço de r$ 1,7800 (hum real e setenta e oito centavos) por un; item 187 - sonda uretral n§ = 24
esteril confeccionada em polivinil atoxico flexivel siliconizada,transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril c/dados de identificacao e procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por
pç; item 198 - tubo de latex natural no 200 (garrote). , ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta
centavos) por mt; item 199 - tubo end. desc. c/b22=5,5, ao preço de r$ 7,0500 (sete reais e cinco
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centavos) por un; item 202 - tubo endot. aramado c/b 26=6,5, ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um
reais e oitenta centavos) por un; item 203 - tubo endotraqueal transparente, aramado c/b, no 18
= 4,0 de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao,
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 31,8000
(trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 204 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 20 =
4,5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padroes usuais
de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia e validade , com registro
m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 205 - sonda
endotraqueal aramado c/b n. 22=5,0 de baixa pressao confeccionado em pvc transparente, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte
obedecer aos padroes usuais de fabricacao com dados de identificacao, procedencia e validade,
com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 206
- sonda endotraqueal aramado c/b n. 24=5,5 de baixa pressao confeccionada em pvc
transparente, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais,
devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de
identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um
reais e oitenta centavos) por un; item 210 - sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 34
- 8.0 de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao em aparelhos
de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padroes usuaisde
fabricacao,embalagem com dados de identificacao procedencia e validadee com registro m.s.,
ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 211 - sonda endotraqueal
aramado c/b n. 36 = 8.5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos
padores usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificao, procedencia e validade,
com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 212
- sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 38 = 9.0, de baixa pressao, confeccionado
em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/ dados de
identificacao,procedencia e embalagem e com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um
reais e oitenta centavos) por un; item 213 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 40 = 9.5 de baixa
pressao, confeccionado em pvc transparente, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao,
embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de
r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 214 - tubo endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal c/ balao n. 12 (3,0) em material plastico utilizado para entubação
endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 216 - tubo endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal,c/ balao n. 10 (2,5) 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$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 217 - tubo endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal s/ balao n. 8 (2,0) em material plastico utilizado para entubação
endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 218 - sonda
endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de
validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por pç; item
219 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de
validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por pç; item 220 - tubo endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 18 (4,5) em material plastico utilizado para entubação
endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 221 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal com balao no 20= 5.0 em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao e tempo de validade, com registro
m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 224 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 28 (7.0) em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, descartavel, c/
registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 227 - sonda
endotraqueal transparente oral/nasal c/balao desc.pvc esteril siliconizado n. 34 = 8.5,
confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/
dados de identificacao,procedencia e embalagem. registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete
reais e quatro centavos) por un; item 228 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao
siliconizado 36=9.0, esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos)
por un; item 229 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao numero 38 (9.5) em pvc
esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo
a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao e
tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 231 - sonda
endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado s/b no 10=2.5, confeccionado em
pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo
a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
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centavos) por un; item 232 - sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado
s/b no 12=3.0, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 233 - sonda endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal sem balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao
preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 234 - sonda endotraqueal
transparente oral/nasal s/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 5,2800
(cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 235 - sonda endotraqueal transparente
descartavel (infantil) siliconizado s/b no 18=4.5, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro
m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 236 - sonda
endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 20=5.0, confeccionado em pvc, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia
e embalagem e registro m.s. , ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un;
item 237 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 22=5.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
centavos) por un; item 238 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no
24=6.0, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco
reais e vinte e oito centavos) por un; item 239 - sonda endotraqueal transparente descartavel
siliconizado s/b no 26=6.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 243 - tubo endotraqueal transparente
aramado, com balao, numero 3.5, de baixa pressao, 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$ 39,6000 (trinta e nove reais e sessenta centavos) por un;
3) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 001 - agulha de huber para puncao de
port implantaveis, canula especial para puncionamnto de camaras de injecao; tamanho 20 g x 25
mm, com extensao e clamp de interrupcao de infusao; embalagem individual com abertura
asseptica e dispositivo de seguranca que protege da picada acidental com agulha (exposicao
ocupacional ao risco biologico que o procedimento apresenta). devera constar externamente
dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote e
registro no m.s., ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por un;
4) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 018 - atadura gessada em rolo,
embalada individualmete, identificada com os dados de procedencia, data defabricacao, prazo
de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s., com dimensao de 6 cm de
largura por 2m de comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura)
420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril. , ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por rl; item
019 - atadura gessada em rolo, embalada individualmente identificada com os dados de
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e
registro no m.s. com dimensoes de 10cm de largura por 3m de comprimento, tecido base 100%
algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril., ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por rl; item 020 - atadura gessada em rolo, embalada
individualmente, identificada com os dados de procedencia, data de fabricacao, prazo de validade,
dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s.com dimensao 15cm delargura por 3m de
comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 480,0 g/m2,
nao esteril., ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por rl; item 021 - atadura
gessada em rolo, embalada individualmente, identificada com os dados de procedencia, data
defabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote defabricacao e registro no m.s.,com dimensao
de 20cmde largura por 4m de comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso
(gramatura) 420,0 a 480,0 g/mý, nao esteril, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta
centavos) por rl; item 027 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo,
compativel com monitor multiparametrico alfamed vita 600, ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e
trinta reais) por un; item 028 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo,
compativel com monitor multiparametrico dixtal dx 2010, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e
sessenta e cinco reais) por un; item 029 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado
ao cabo, compativel com monitor multiparametrico inmax, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e
sessenta e cinco reais) por un; item 033 - cal sodada com 4,5 kilos, com indicador de cor, que
muda os granulos de branco para violeta quando o dioxido de carbono e absorvido, granulos de
2,5-5.0mm., ao preço de r$ 143,9000 (cento e quarenta e tres reais e noventa centavos) por gl;
item 034 - caneta para bisturi eletronico fabricada em material resistente que suporta altas
temperaturas, reutilizavel, autoclavavel, com cabo de ligacao de 4m, com acionamento no pedal,
indicada para cirurgias gerais de pequeno, medio e grande porte - compativel com bisturi marca
emai e wen, ao preço de r$ 215,0000 (duzentos e quinze reais) por un; item 044 - canula para
traqueostomia modelo biesalski (conjunto) composto por: 01 canula externa para traqueostomia,
sem balao, em pvc termossensivel, siliconizada, com 2 canulas internas sendo uma delas de
reserva (sobressalente); tampa da protecao anti tosse; valvula de fonacao, conector para
oxigenio; placa (asa) de fixacao e fita de fixacao ajustavel com velcro nas extremidades,
descartavel, esteril, tamanho 9 mm, embalagem individualmente, com dados de refrencia, marca,
modelo, fabricante, validade e registro ms, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove
reais) por kit; item 066 - eletrodo para bisturi eletrico tipo faca reat em aco inox (caneta monopolar
, ao preço de r$ 51,0000 (cinquenta e um reais) por un; item 067 - eletrodo para caneta de bisturi
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eletrico, haste longa de no minimo 20 com de comprimento, ponta tipo faca, fabricado em inox,
revestido de espagueti termico e autoclavavel, compativel com caneta para cauterio da marca
wen / deltronix, ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 083 - fita para
autoclave 19mm x 30m, na cor creme c/ listras brancas, para fechamento e identificacao em
pacotes de tecido a serem esterilizados em autoclave a vapor, apos exposicao ao ciclo, as
listras tornan-se cinza escuro, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 088 compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada
em tecido 100% algodao nao esteril, isenta de amido, alvejante optico e residuo de detergente,
acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca,
acondicionada em pacotes com 500 unidades, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e
noventa centavos) por pct; item 196 - termohigrometro digital para leitura de temperatura interna
e externa e umidade relativa, com memoria de maxima e minima resolucao 0,1°c e 1% de vr e
precisao minima de +ou- 1°c e +ou- 5% vr., ao preço de r$ 94,0000 (noventa e quatro reais) por
un; item 200 - tubo endobronquial descartavel n. 37: de duplo lúmen (traqueal e bronqueal),
descartável, estéril em óxido de etileno, transparente, confeccionado em pvc, para permitir a
ventilação seletiva dos pulmões, com 02 balões internos, váuvulas self-sealing externas
adaptáveis a seringa e balões pipilotos individuais codificadas através de cores, balão traqueal
confeccionado para exercer baixa pressão a traquéias quando insulflado. ponta atraumática,
acompanha um guia de entubação, três cateteres de sucção e um conector de carleans em
forma de `y` com dois adaptadores duplos giratórios. lado esquerdo com balão bronquial em
forma de "s" com orifício lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial para evitar oclusão da
via e aumento da resistência respiratória (com gancho carina). com linhas radiopacas nas
pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orifício de murphy para melhor visualização do
posicionamento do tubo. embalagem individual em invólucro apropriado. acondicionamento de do
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais)
por un; item 201 - tubo endobronquial descartavel n. 39: de duplo lumen (traqueal e bronqueal),
descartavel, esteril em oxido de etileno, transparente, confeccionado em pvc, para permitir a
ventilacao seletiva dos pulmoes, com 02 baloes internos, valvulas self-sealing externas
adaptaveis a seringa e baloes pipilotos individuais codificadas atraves de cores, balao traqueal
confeccionado para exercer baixa pressao a traqueias quando insulflado. ponta atraumatica,
acompanha um guia de entubacao, tres cateteres de succao e um conector de carleans em
forma de "y" com dois adaptadores duplos giratorios. lado esquerdo com balao bronquial em
forma de "s" com orificio lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial para evitar oclusao da
via e aumento da resistencia respiratoria. com linhas radiopacas nas pontas dos tubos e uma
linha radiopaca a 2 cm do orificio de murphy para melhor visualizacao do posicionamento do tubo.
embalagem individual em involucro apropriado. acondicionamento de do com as exigencias do
ministerio da saude., ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un; item 207 - tubo
endotraqueal, aramado c/b no 26 = 6.0 de baixa pressao confeccionado em pvc, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos
padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia. registro
m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e nove centavos) por un; item 208 sonda endotraqueal aramado c/b n. 30 = 7.0 de baixa pressao, confeccionada em pvc transparente,
com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a
parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta
e nove centavos) por un; item 209 - sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 32 = 7.5,
de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de
fabricacao,embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade e com registro m.s.,
ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e nove centavos) por un; item 248 - tubo
extensor para pni compativel com o monitor marca ge dash 4000, duplo lumen, extensor para pni
com aproximadamente 2,5 metros de comprimento: conectores: 01 conector - bp24 (para encaixe
no monitor) e 02 conectores - bp 17 (para encaixe de bracadeira de pni), embalado individualmente com registro no ms, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un;
5) CONTRATADA: MTB TECNOLOGIA LTDA - item 031 - cabo de oximetria compativel com o
monitor multiparametrico prolife p10, ao preço de r$ 410,0000 (quatrocentos e dez reais) por un;
item 032 - cabo de sensor de oximetria completo compativel com monitor prolife modelo t3, ao
preço de r$ 320,0000 (trezentos e vinte reais) por un;
6) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 095 - kit rabicho ecg 5 vias
compativel com monitor drager infinity delta xl, ao preço de r$ 234,0000 (duzentos e trinta e
quatro reais) por un;
7) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 006 - agulha para
aspiracao de medula ossea, dimensao 15 g, comprimento: 150 mm, composicao: aco inoxidavel
com estrutura em policarbonato grau medico, esteril, descartavel, ao preço de r$ 159,4000
(cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) por un; item 007 - agulha para punção
intra-ossea composta de dispositivo plastico com trava de seguranca e mola disparadora, corpo
plastico e trava de seguranca em policarbonato, com profundidade de penetracao ajustavel,
agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, tamanho
adulto, calibre 15g, diametro 1,70mm, comprimento 33,3mm, profundidade ajustavel 0,5 a 2,5cm,
ao preço de r$ 198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un;
8) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 108 - luva cirúrgica
estéril confeccionada em composto especial de látex natural, o que lhe da as características de
alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, empunhado alongado e
reforçado c/estrias longitudinais para melhor fixação no punho, punho com trava mecânica
lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelopes
externo em papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro lados com abas superiores que
permite abertura asséptica, com dados de identificação na face externa, esterilizada pelo método
raio gama, número nacional n. 7.0, número internacional 6,5 com certificado de aprovação (c.a.),
ao preço de r$ 2,2600 (dois reais e vinte e seis centavos) por un; item 110 - luva cirurgica esteril
confeccionada em composto especial de latex natural, o que lhe da as carac -teristicas de alta
sensibilidade
tatil,
flexibili-dade
e
resistencia
com
formato
anatomico,empunhadoalongado,reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho
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com trava mecanica, lubri-ficado bio absorvivel, embalagem envelope internocom identificacao
das luvas, envelopes externo empapel grau cirurgico selada a quente nos quatroslados,com
abas superior que permite abertura asseptica,com dados de identificacao em face
externaesterizada pelo metodo raio gama.tamanho nacional n§ 7.5 - tamanho internacional n. 7.0
- com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos)
por pr; item 111 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o
que lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato
anatomico, empunhado alongado e reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho,
punho com trava mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope interno com identificacao
das luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos quatros lados com abas
superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa,esterizada
pelo metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n. 7.5 - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pr; item 112 - luva
cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que lhe da as
caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistencia, com formato anatomico, com
punho alongado e reforcado com estrias longitudinais p/melhor fixacao com trava mecanica,
lubrificado bio absorvivel, embalagem: envelope interno com identificacao das luvas, envelopes
externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatro lados, com abas superior que
permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa, esterizada pelo metodo
raio gama. tamanhonacional 8.5, tamanho internacional no 8.0. - com certificado de aprovacao
(c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pr;
9) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA item 003 - agulha espinhal para
raquianestesia para grandes obesos (obesidade grau iii) n. 25, ao preço de r$ 42,6800 (quarenta
e dois reais e sessenta e oito centavos) por un; item 047 - cateter para anestesia peridural
continua em poliamida (perifix), radiopaco ponta romba com tres orificios laterais, conexao luer
lock esteril g 16, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
m.s.., ao preço de r$ 44,9800 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) por un;
Varginha, 31 de outubro 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. 003/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 (Ata de Registro de Preços: 058/2021,
059/2021, 060/2021, 061/2021, 062/2021, 063/2021, 064/2021 e 065/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 007 - bromexina (cloridrato
de) xarope 8mg/5ml 120ml , ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por fr; item
008 - butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 20mg+2,5g/5ml, ao preço de r$ 2,8300
(dois reais e oitenta e tres centavos) por ap; item 010 - butilbrometo de escopolamina+dipirona
sodica 6,67mg/ml+333,4mg/ml sol.oral 20ml, ao preço de r$ 6,6700 (seis reais e sessenta e sete
centavos) por fr; item 019 - clopidogrel (bissulfato de) 75mg, ao preço de r$ 0,4600 (quarenta e
seis centavos) por cp; item 023 - cloreto de potassio 10% 10ml, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e
quatro centavos) por ap; item 026 - solução de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogenico, sem
conservantes para uso externo. indicado para lavagem de lentes, limpeza de ferimentos, hidratação de mucosas, nebulização, volume de 250ml. embalagem produzida em frasco plastico de
polietileno de baixa densidade com abertura em twist-off, podendo ou não acompanharbico
plastico dosa-dor esteril para realização de jato compressao. nao possui na embalagem alça de
sustentação para não permitir o encaixe do frasco no suporte de soro - sistema aberto. , ao
preço de r$ 2,4100 (dois reais e quarenta e um centavos) por fr; item 041 - enalapril (maleato de)
10mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 053 - heparina sodica 25000 ui/5ml,
ao preço de r$ 22,2000 (vinte e dois reais e vinte centavos) por fa; item 055 - hidroclorotiazida
25mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 062 - isossorbida (dinitrato de) 5 mg
sublingual, ao preço de r$ 0,2600 (vinte e seis centavos) por cp; item 077 - paracetamol 200mg/
ml solucao oral 15ml, ao preço de r$ 1,1500 (hum real e quinze centavos) por fr; item 090 - sulfato
de atropina 0,50mg/ml, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por ap; item 091 - sulfato
de magnesio 10% 10ml, ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por ap; item 102 voriconazol 50mg, ao preço de r$ 25,8000 (vinte e cinco reais e oitenta centavos) por cp;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 043 fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 4,9400 (quatro reais e noventa e quatro
centavos) por fr; item 074 - midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$ 3,1600 (tres reais e dezesseis
centavos) por ap;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 013 - carvao ativado po
250gr, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por pt; item 051 - glicose 50% 20ml, ao
preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por ap; item 082 - propranolol (cloridrato de) 40mg,
ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 094 - terbutalina (sulfato de) 0,5mg/ml, ao
preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por ap;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 005 - bisacodil 5mg , ao preço de r$
0,0900 (nove centavos) por cp; item 012 - carbonato calcio + vitamina d 600mg + 200ui a
apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço
de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 018 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 2,2500
(dois reais e vinte e cinco centavos) por fr; item 038 - dipirona sodica 500mg/ml solucao oral 10
ml, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por fr; item 046 - fluconazol 150mg, ao preço
de r$ 0,4100 (quarenta e um centavos) por cp; item 052 - haloperidol 5mg/ml, ao preço de r$
1,3000 (hum real e trinta centavos) por ap; item 075 - nifedipino 20mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 086 - saccharomyces boulardii 100mg - apresentacao: blister
(capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta
e dois centavos) por cp; item 093 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e
cinquenta reais) por cap;
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5) CONTRATADA: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 003 - amiodarona (cloridrato de) 150mg/3ml, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta e
oito centavos) por ap; item 009 - butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, ao preço de r$ 1,4300
(hum real e quarenta e tres centavos) por ap; item 014 - cefalotina sodica 1g, ao preço de r$
8,4500 (oito reais e quarenta e cinco centavos) por fa; item 044 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml
, ao preço de r$ 7,6100 (sete reais e sessenta e um centavos) por fr; item 045 - fitomenadiona
(vitamina k1) 10mg/ml im, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por ap; item 063 - lactulose 667mg/
ml xarope 120ml, ao preço de r$ 7,2900 (sete reais e vinte e nove centavos) por fr; item 064 lidocaina (cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por fr;
item 073 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 21,7000 (vinte e um reais e setenta centavos)
por ap; item 092 - suxametonio (cloreto de) 500mg/10ml, ao preço de r$ 28,3000 (vinte e oito reais
e trinta centavos) por ap;
6) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 020 - clorambucil 2mg, ao
preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por cp; item 056 - hidroxicloroquina (sulfato
de) 400mg, ao preço de r$ 1,3800 (hum real e trinta e oito centavos) por cp; item 067 - melfalano
2mg, ao preço de r$ 4,6400 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) por cp; item 068 mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 3,3600 (tres reais e trinta e seis centavos) por cp; item 081
- propatilnitrato 10mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 096 tioguaina 40mg, ao preço de r$ 7,3700 (sete reais e trinta e sete centavos) por cp; item 098 varfarina sodica 2,5mg, ao preço de r$ 0,3100 (trinta e um centavos) por cp;
7) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 087 - sevoflurano
250mg / 250 ml, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por fr;
8) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A - item 101 - vinorelbina 50mg/5ml , ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por ap.
Varginha, 31 de outubro 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. 010/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
010/2021 (Ata de Registro de Preços: (066/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 001 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura
fiber com dois fios, produto estéril nos tamanhos de 2.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço
de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 002 - parafuso âncora implantável,
parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível,
fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com
dois fios, produto estéril nos tamanhos de 2.5 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$
339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 003 - parafuso âncora implantável,
parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível,
fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com
dois fios, produto estéril. nos tamanhos de 3.5 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$
339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 004 - parafuso âncora implantável,
parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível,
fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com
dois fios, produto estéril.nos tamanhos de 4.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$
339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 005 - parafuso âncora implantável,
parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível,
fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com
dois fios, produto estéril. nos tamanhos de 4.5 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$
339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 006 - parafuso âncora implantável,
parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não absorvível,fiber
com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois
fios, produto estéril nos tamanhos de 5.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço de r$ 339,0000
(trezentos e trinta e nove reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021 (Ata de Registro de Preços: (069/2021,
070/2021, 071/2021, 072/2021 e 073/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: LOGOS PAPELARIA LTDA EPP - item 009 - fita adesiva dupla face espuma,
branca, largura 19mm, comprimento 10m, espessura 12mm, material linear de papel, espuma de
poliuretano e adesivo., ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por rl;
2) CONTRATADA: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 001 - bobina termossensivel
56mmx30m, ao preço de r$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 002 caderno espiral pequeno com 96 folhas, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 005 - kit cola vinil reparos, adesivo v-2-d, 73 gramas, ao preço de r$ 44,8000
(quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por un; item 006 - etiqueta adesiva, em papel
couche, branca, bobina tamanho 100 mm de comprimento por 30 mm de largura, com 01 coluna,
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rolo com 1120 unidades, compativel com impressora zebra gc 420., ao preço de r$ 20,8000 (vinte
reais e oitenta centavos) por rl;
3) CONTRATADA: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - item 004 - cartucho de tinta monocromatico para impressora lexmark e 350d (original ou
compatível novo), ao preço de r$ 91,0000 (noventa e um reais) por un; item 011 - fita para
impressora epson fx 2190, original, ao preço de r$ 79,9000 (setenta e nove reais e noventa
centavos) por un; item 030 - toner e260a11l compatível com a impressora lexmark e260dn da
região 4 (latin america). original ou compatível novo., ao preço de r$ 82,4000 (oitenta e dois reais
e quarenta centavos) por un; item 031 - toner especifico para impressora marca samsung
modelo ml2165, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 032 - tonner ce505a
p/ impressora laserjet hp p2035 (original ou compatível novo), ao preço de r$ 46,0000 (quarenta
e seis reais) por un;
4) CONTRATADA: MC PAPELARIA LTDA - item 008 - 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$ 28,5000 (vinte e oito reais e cinquenta
centavos) por un; item 012 - fita para impressora epson lx 300, original, ao preço de r$ 19,5000
(dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 017 - midia de dvd-r, gravável 4,7 gb - 16 x,
ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 022 - pincel marcador para tecidos, composta de
resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservantes, cor roxa ou vermelha, ao
preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 023 - pincel marcador
para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservantes,
na cor preta , ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 024
- prancheta duraluminio com prendedor em aco inox , 100 % esterilizavel, ideal para uso hospitalar, com cantos arredindados e prendedor livre de rebarbas, tamanho oficio., ao preço de r$
58,5000 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 025 - suporte para fita adesiva
pequena, ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por pç;
5) CONTRATADA: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - item 015 - lacre tipo
abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em nylon, comprimento
aproximadamente de 10,8cm, largura máxima de 2,5mm, sem numeração , ao preço de r$ 0,1200
(doze centavos) por un; item 016 - lacre tipo abracedeira, em nylon 6,6, tamanho 10 cm x 2,5mm,
cor natural ou branco. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 11,2000 (onze reais e vinte
centavos) por pct; item 019 - pincel atomico azul, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura
de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 020 - pincel atomico preto, ponta de
feltro, tinta a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para
escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por
un; item 021 - pincel atomico vermelho, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura de
escrita: 4,5 mm, recar-regavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 026 - tinta nanquin cor amarela,
embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item
027 - tinta nanquin cor azul, embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e
nove centavos) por fr; item 028 - tinta nanquin cor preta, embalagem com 20 ml, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 029 - tinta nanquin cor vermelha,
embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item
033 - 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$ 3,2600 (tres reais e vinte e seis centavos)
por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 013/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 (Ata de Registro de Preços: (067/2021 e 068/2021),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - almotolia
plastica transparente 250ml, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un;
2) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 007 - frasco p/
dieta enteral capacidade 300ml, embalados individualmente, dados de identificacao proc. validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por fr; item 008 - luva de latex
para procedimentos, grande, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada,
descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e
seis reais) por cx; item 009 - luva de latex para procedimentos, media, em latex natural, nao
esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao
(c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por cx; item 010 - luva de latex para
procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa
com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais)
por cx; item 011 - luva de latex para procedimentos, tamanho pp, em latex natural, nao esteril,
ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao
preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por cx.
Varginha, 31 de outubro 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 DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 062/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2021 (Ata de Registro de Preços: 104/2021,
105/2021, 106/2021 e 107/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 011 - 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$ 56,0000 (cinquenta
e seis reais) por cx; item 014 - guardanapo 30x32, branco, pacote com 50 unidades, ao preço de
r$ 3,1500 (tres reais e quinze centavos) por pct; item 018 - marmitex descartavel p/ sopa nro
8, c/ tampa de papelao, fechamento manual, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por cx;
2) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 002 - saco plastico para coleta
de residuos de servico de saude, na cor laranja, com símbolo de substâncias 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$ 52,0000 (cinquenta e dois reais) por pct; item
004 - 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$ 8,5000 (oito reais e
cinquenta centavos) por lt; item 007 - bobina de plastico picotada transparente 17x28cm, com
aproximadamente 01 kg, peso total da bobina (aproximado) 3k., ao preço de r$ 19,8000 (dezenove
reais e oitenta centavos) por kg; item 008 - bobina de plastico picotada transparente 25x35, com
aproximadamente 03 kg, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa centavos) por kg;
item 009 - bobina de plastico picotada transparente 35x45, com aproximadamente 05 kg, ao
preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa centavos) por kg; item 010 - bobina de plastico
picotada transparente 40x60, com aproximadamente 10 kg, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove
reais e noventa centavos) por kg; item 012 - copo descartavel p/ agua 200ml (resistente), pacote
com 100 unidades, ao preço de r$ 4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos) por pct;
3) CONTRATADA: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA 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$ 56,1200 (cinquenta e seis reais e doze centavos) por pct;
4) CONTRATADA: OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 005 - flanela para limpeza (branca), ao preço
de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 006 - papel higienico 30 metros, fibra de
celulose virgem, branco, simples, picotado, 10 cm de largura, ao preço de r$ 0,6200 (sessenta
e dois centavos) por rl; item 013 - copo descartavel p/ cafe 50ml (resistente), pacote com 100
unidades, ao preço de r$ 1,8400 (hum real e oitenta e quatro centavos) por pct.
Varginha, 31 de outubro 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 INSUMOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 064/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 064/2021 (Ata de Registro de Preços: 110/2021 e 111/2021) , nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: BIOTÉCNICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA para o Bloco II ao valor globa de
R$ 126.300,00 (cento e vinte e seis mil e trezentos reais)
2) CONTRATADA: RESENDE DIAGNOSTICA EIRELI para o Bloco III ao valor global de R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais).
Varginha, 31 de outubro 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 para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 067/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.

NO
VEMBR
O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

38

067/2021 (Ata de Registro de Preços: 102/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE item 003 - rolete entintado para máquina
de calculadora eletrônico rolete logos 6442 - medida aproximada 40x48, ao preço de r$ 14,6000
(quatorze reais e sessenta centavos) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 068/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
068/2021 (Ata de Registro de Preços: 103/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA item 009 - haste intramedular bloqueada de
úmero, ao preço de r$ 980,0000 (novecentos e oitenta reais) por un..
Varginha, 31 de outubro 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. 074/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
074/2021 (Ata de Registro de Preços: 108/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI item 002 - saco plastico
estereis, transparente, para coleta de amostras de alimentos. conter tarja em material branco
leitoso sensivel a esferografica. medidas aproximadas 25cm x 14,5cm - pacote com 1000
unidades, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item 003 - saco plástico transparente
0,60 x 0,80 x 0,06 ( pacote com 100 unidades), ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por
pct.
Varginha, 31 de outubro 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 ÓLEO DIESEL S500, PARA O GRUPO MOTOGERADOR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 077/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2021 (Ata de Registro de Preços: 109/2021) , nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA para o item 001 - oleo diesel
s500, ao preço de R$ 4,78 (quatro reais e setenta e oito centavos) por lt.
Varginha, 31 de outubro 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 E ELÉTRICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 079/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 079/2021 (Ata de Registro de Preços: 112/2021, 113/2021 e 114/2021) ,
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 016 - cabo flexível
pp 3x6mm2, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por mt; item 019 - prego aco polido, 10 x
10, sem cabeca. diametro: 1,5mm/ comprimento: 2,3cm. embalagem 1kg., ao preço de r$ 40,0000
(quarenta reais) por kg; item 020 - prego aco polido, 15 x 15, com cabeca. diametro: 2,4mm/
comprimento: 3,4cm. embalagem 1kg., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por kg; item
021 - revestimento ceramico 32x57, bold, cor branco brilhante, pei2 (parede), ao preço de r$
31,0000 (trinta e um reais) por m²; item 029 - barra chata 1/2 x 1/8, ao preço de r$ 35,0000 (trinta
e cinco reais) por un; item 049 - lampada fluorescente compacta eletronica 34w/127v, ao preço
de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 059 - cimento cp iv - 50
kilos, ao preço de r$ 33,5500 (trinta e tres reais e cinquenta e cinco centavos) por sc; item 060
- porta de madeira imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 120,0000
(cento e vinte reais) por un; item 062 - jogos de alisar de madeira embuia ou similar, espessura 05
cm, para porta de 80 cm., ao preço de r$ 87,4000 (oitenta e sete reais e quarenta centavos) por
jg;
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2) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 001 - mancal p 205 , completo com
rolamento, ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 003
- mancal p 208, completo com rolamento, ao preço de r$ 122,0000 (cento e vinte e dois reais) por
un; item 005 - mancal p 211, completo com rolamento, ao preço de r$ 180,0000 (cento e oitenta
reais) por un; item 006 - mancal p 212, completo com rolamento, ao preço de r$ 260,0000
(duzentos e sessenta reais) por un; item 010 - fio paralelo 2,5mm branco, ao preço de r$ 5,6500
(cinco reais e sessenta e cinco centavos) por mt; item 022 - vassoura de piaçava com cerdas de
piaçava e cabo de madeira, ao preço de r$ 21,3000 (vinte e um reais e trinta centavos) por uni;
item 027 - cantoneira 1" x 1/8, ao preço de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por br; item 031
- metalon 20x20 chapa 18 - barra com 6m, ao preço de r$ 95,0000 (noventa e cinco reais) por un;
item 033 - metalon 30x30 chapa 18 - barra com 6m, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais)
por un; item 038 - tubo canaflex de 2", ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por
mt; item 039 - concertina dupla clipada (ourico) 30cm, galvanizada, ao preço de r$ 14,2500
(quatorze reais e vinte e cinco centavos) por mt; item 044 - antena interna para tv, digital, ganho
6.8 dbi- conector "f macho"., ao preço de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
por un; item 046 - fechadura para banheiro, primeira linha, em conformidade com a nbr 14913, ao
preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por un; item 047 - multimetro digital caracteristicas
tecnicas: display: 3 ½ digitos (2000 contagens) indicacao de sobrefaixa: mostra apenas o digito
mais significativo (1) mudanca de faixa: manual indicador de bateria fraca: simbolo de bateria e
mostrado no display ambiente de operacao: 0°c a 40°c, rh < 75% ambiente de armazenamento:
-10°c a 50°c, rh 85% altitude: ate 2000m uso interno linha hobby alimentacao: 1 x 9v (6lf22,
neda1604a) dimensoes: 128(a) x 66(l) x 27(p)mm peso: aprox. 130g (incluindo bateria) tensao
dc faixa: 200mv, 2000mv, 20v, 200v, 600v precisao: 200mv ± (0.5%+5d); 2000mv ~ 600v ±
(0.8%+5d) resolucao: 100µv, 1mv, 10mv, 100mv, 1v impedancia de entrada: 1 mohms protecao
de sobrecarga: 600v dc / ac rms corrente dc faixa: 200µa, 2000µa, 20ma, 200ma, 10a precisao:
200µa ~ 20ma ± (1.0%+5d); 200ma ± (1.2%+5d); 10a ± (2.0%+5d) resolucao: 0.1µa, 1µa, 10µa,
100µa, 10ma protecao de sobrecarga: fusível de 0.25a/250v para entrada ma, sem fusivel para
entrada 10a (10a maximo por 10 segundos) tensao ac faixa: 200v, 600v precisao: 200v ~ 600v
± (1.2%+10d) resolucao: 100mv, 1v impedancia de entrada: 500 kohms resposta em freqüencia:
40hz a 400hz protecao de sobrecarga: 600v dc / ac rms resistencia faixas: 200, 2000, 20k, 200k,
2000 kohms precisao: 200 ohms ± (1.0%+5d); 2000 ~ 200 kohms ± (0.8%+5d); 2000 kohms ±
(1.2%+5d) resolucao: 0.1, 1, 10, 100, 1 kohms tensao de circuito aberto: <3.2v dc (maximo)
protecao de sobrecarga: 250v dc / ac rms teste de transistor faixa: 1 a 1000 tipo: npn / pnp
corrente de base: aprox. 10µa dc tensao vce: 2.8v dc teste de diodo faixa: diodo corrente de
teste: 1ma tensao de teste: 2.8v dc (maximo) protecao de sobrecarga: 250v dc / ac rms acessorios
manual de instrucoes pontas de prova (par) bateria (instalada) acessorios opcionais/reposicao
ponta de prova mtl-01 ponta de prova mtl-22 ponta de prova mtl-23 garra de corrente 265 itens
inclusos: 1 multimetro digital 1 par de pontas de prova 1 bateria 9v1 manual de instrucoes, ao
preço de r$ 37,5000 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) por un; item 048 - 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$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 051 - boia vasao 1 1/2 dn 40, ao preço de
r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 054 - rolo de la pelo baixo 23 cm sem cabo, ao
preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 055 - rolo de23cm pelo baixo com cabo, 1ª linha, antirespingo, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 056 - rolo de la pelo alto 23 cm com cabo
1ª linha, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por un; item 057 - rolo de la
pelo alto 23 cm sem cabo, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 063 - rele foto
eletrico completo 220 v/bivolt, ao preço de r$ 20,3000 (vinte reais e trinta centavos) por un; item
064 - parafuso bicromatizado 3,5 mm x 40mm philips, ao preço de r$ 0,6300 (sessenta e tres
centavos) por un; item 067 - parafuso sextavado para bucha 8 de 1,5", ao preço de r$ 0,8500
(oitenta e cinco centavos) por un; item 070 - parafuso sextavado para bucha 8 de 3", ao preço
de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 072 - parafuso sextavado para bucha
10 de 2", ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por un; item 073 - parafuso
sextavado para bucha 10 de 2,5", ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un;
item 074 - parafuso sextavado para bucha 10 de 3", ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta
centavos) por un; item 077 - parafuso sextavado para bucha 12 de 2,5", ao preço de r$ 2,5000
(dois reais e cinquenta centavos) por un; item 078 - parafuso sextavado para bucha 12 de 3", ao
preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 080 - bucha 6 de nylon com
anel, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por un; item 082 - bucha 10 de nylon com anel, ao
preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por un; item 087 - exaustor tipo ventokit 100mm 127v, ao
preço de r$ 214,0000 (duzentos e quatorze reais) por un; item 091 - broca de videa para bucha
6 sds plus, ao preço de r$ 10,3500 (dez reais e trinta e cinco centavos) por un; item 092 - broca
de videa para bucha 8 sds plus, ao preço de r$ 10,7500 (dez reais e setenta e cinco centavos)
por un; item 093 - broca de videa para bucha 10 sds plus, ao preço de r$ 12,3000 (doze reais e
trinta centavos) por un; item 094 - broca de videa para bucha 12 sds plus, ao preço de r$ 13,6500
(treze reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 103 - fita antiderrapante (cor:preto)
largura 5 cm, rolo com 20 metros, espessura 03 mm., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco
reais) por rl; item 104 - fita zebrada com 200 metros, ao preço de r$ 16,4500 (dezesseis reais e
quarenta e cinco centavos) por rl; item 106 - cone de sinalização 75cm laranja branco, refletivo
(comum), ao preço de r$ 36,5000 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) por un;
3) CONTRATADA: RAFAEL JOSE MACIEL 06851694646 - item 002 - mancal p 209, completo
com rolamento, ao preço de r$ 133,0000 (cento e trinta e tres reais) por un; item 004 - mancal p
2013, completo com rolamento, ao preço de r$ 224,0000 (duzentos e vinte e quatro reais) por un;
item 007 - bateria selada 12v/7ah, posição terminal d, compatível com unipower up1270seg, ao
preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un; item 009 - amortecedor padrão
cofap 16220 (extratora), ao preço de r$ 122,0000 (cento e vinte e dois reais) por un; item 026 cantoneira pvc reforcada, 4x4 cm, branca, barra 3mt, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais)
por un; item 040 - correia a-86, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por un; item 041
- filtro ap055- azul com refil pp 110/hc 5 micra, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por
un; item 043 - filtro para bebedouro marca everest mod. soft plus refil 2 em 1 com retenção de
particulas classe 3 maiores de 3 micras (mca), ao preço de r$ 108,0000 (cento e oito reais) por
un; item 052 - parafuso finesson, acabamento cromado, tampa 19x12mm, para parafuso 8mm,
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ao preço de r$ 3,9900 (tres reais e noventa e nove centavos) por un; item 053 - parafuso com
bucha 8 longo, ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove centavos) por un; item 058 - tinta
latex fosco, premium, primeira linha, 18l, sem cheiro, lavavel, cor branco neve, ao preço de r$
300,0000 (trezentos reais) por la; item 065 - parafuso bicromatizado 3,5mm x 50mm philips, ao
preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 066 - parafuso bicromatizado 4,8mm
x 50mm philips, ao preço de r$ 0,6400 (sessenta e quatro centavos) por un; item 068 - parafuso
sextavado para bucha 8 de 2", ao preço de r$ 0,8700 (oitenta e sete centavos) por un; item 069
- parafuso sextavado para bucha 8 de 2,5", ao preço de r$ 1,4700 (hum real e quarenta e sete
centavos) por un; item 071 - parafuso sextavado para bucha 10 de 1,5", ao preço de r$ 1,2400
(hum real e vinte e quatro centavos) por un; item 075 - parafuso sextavado para bucha 12 de
1,5", ao preço de r$ 2,4900 (dois reais e quarenta e nove centavos) por un; item 076 - parafuso
sextavado para bucha 12 de 2", ao preço de r$ 2,4700 (dois reais e quarenta e sete centavos)
por un; item 079 - parafuso philips bucha 8, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove
centavos) por un; item 081 - bucha 8 de nylon com anel, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos)
por un; item 083 - bucha 12 de nylon com anel, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por
un; item 088 - exaustor tipo ventokit 150 mm, ao preço de r$ 159,0000 (cento e cinquenta e nove
reais) por un; item 102 - joelho 90°, 150mm, esgoto, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove
reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 082/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2021 (Ata de Registro de Preços: 117/2021) , nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME para o registro de preços
para a aquisição de materiais utilizados em cirurgias de buco-maxilo em caráter de consignação,
com comodato de materiais e equipamentos conforme especificações e quantitativos contido no
ANEXO I do presente edital ao valor Global de R$ 426.795,39 (quatrocentos e vinte e seis mil
setecentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos).
Varginha, 31 de outubro 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. 083/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2021(Ata de Registro de Preços:
115/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SISPACK MEDICAL LTDA item 001 - indicador biologico para monitorar
ciclos de esterelizacao a vapor , frasco plastico contendo ampola de plastico para leitura rapida,
c/ caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensao de esporos secos de bacillus
stearothermophillus, com tempo de reposta da leitura de no máximo 3 (três) horas, pelo método
de fluorescência., ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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 ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PAREDES E FORROS DE GESSO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 084/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/
2021 (Ata de Registro de Preços: 116/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA item 001 fornecimento e instalacao de forro de gesso estruturado com chapas (12,5mm) e estrutura em
aco galvanizado, suspenso por pendurais compostos de suporte nivelador com tirantes de aco,
incluso rejunte nas emendas e os demais acessorios e materiais necessarios para instalacao
completa., ao preço de r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por m²; item 002 - fornecimento e
instalacao de paredes em gesso, chapa de 12,5mm, estruturada com perfis de 70mm, incluso
rejunte nas emendas e os demais acessorios e materiais necessarios para instalacao completa., ao preço de r$ 96,0000 (noventa e seis reais) por m².
Varginha, 31 de outubro 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 ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 086/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2021 (Ata de Registro de Preços: 119/2021,
120/2021,121/2021, 122/2021 e 123/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 058 - fumarato de
quetiapina 25mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por cp; item 063 - agua destilada
10ml, ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis centavos) por ap; item 070 - citarabina 1g/10ml (pronto
para uso), ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por fa;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 067 teicoplanina 400mg/3ml, ao preço de r$ 53,0000 (cinquenta e tres reais) por fa
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 014 - dexametasona (fosfato
dissodico de) 2mg/ml, ao preço de r$ 1,6400 (hum real e sessenta e quatro centavos) por ap;
item 052 - solucao glicerinada 12% 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 7,8800 (sete reais
e oitenta e oito centavos) item 064 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 1,9800
(hum real e noventa e oito centavos) por ap; item 065 - ondansetrona (cloridrato de) 4mg/2ml, ao
preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove centavos) por ap;
4) CONTRATADA:TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 060 - temozolomida
100 mg, ao preço de r$ 180,0000 (cento e oitenta reais) por cap;
5) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 008 cisplatina 100mg/100ml , ao preço de r$ 81,0000 (oitenta e um reais) por fa; item 029 - flutamida
250mg, ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos) por cp; item 042 - metotrexato
500mg/20 ml po frasco/inj/ pronto p/uso, ao preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por fa; item 061
- mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por cp; item 071 - daunorrubicina
(cloridrato de) 20mg/ml+dil fr/ap , ao preço de r$ 84,0000 (oitenta e quatro reais) por fr; item 072
- carboplatina 450mg/45ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e
cinco reais) por fr.
Varginha, 31 de outubro 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 PARA USO NO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA,
MARCA: RADIOMETER, MODELO: ABL80 FLEX para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 089/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 089/2021 (Ata de Registro de Preços: 118/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MICROMINAS EIRELI EPP item 001 - modulo/cassete/ de eletrodos para
determinaca eletrolitica para gasometria, ao preço de r$ 6.135,8000 (seis mil e cento e trinta e
cinco reais e oitenta centavos) por un; item 002 - modulo/cassete desolucoes (solution pack):
cartucho de solucoes para calibracao,controle de qualidade e solucao de limpeza para gasometria, ao preço de r$ 892,1000 (oitocentos e noventa e dois reais e dez centavos) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 100/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
100/2021 (Ata de Registro de Preços: 132/2021) , 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$ 22,9900 (vinte
e dois reais e noventa e nove centavos) por pct; item 002 - acafrao pacote de 10 gramas, ao
preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos) por un; item 003 - achocolatado em
pó, enriquecido com vitaminas, instantaneo, com peso liquido de 200 gramas, ao preço de r$
4,2500 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por la; item 004 - acucar cristal peneirado, pacote
de 05 kg, com registro no ms, ao preço de r$ 16,84 (dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)
por pct; item 005 - acucar refinado granulado especial sache 05gr - caixa com 1000 unidades, ao
preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por cx; item 006 - adoçante dietetico liquido, isento de
sodio, sem calorias, a base de estévia embalagem com aproximadamente 100 ml. com registro no
ms., ao preço de r$ 7,8000 (sete reais e oitenta centavos) por fr; item 007 - adocante em po para
forno - embalagem de aproximadaente 70 gramas., ao preço de r$ 9,8000 (nove reais e oitenta
centavos) por un; item 008 - agua mineral com gas embalgem de 500ml reciclavel, com registro
no ministerio da saude, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 009
- agua de coco, embalagem tetrapack de 200 ml, ao preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e
cinco 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$ 1,3000 (hum real e trinta 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$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove
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centavos) por un; item 013 - amendoim torrado, sem casca, pacote com 500 gr, ao preço de r$
10,5000 (dez reais e cinquenta centavos) por pct; item 014 - amido de milho empacotado. com
peso liquido de 500 gramas, com reg m.s., ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos)
por cx; item 015 - aveia em flocos grossos - embalagem com aproximadamente 200 gramas, com
registro no ministerio da saude., ao preço de r$ 4,8300 (quatro reais e oitenta e tres centavos)
por cx; item 016 - aveia em flocos finos instantanea, caixa com aproximadamente 200 gramas,
com reg m.a, ao preço de r$ 4,8300 (quatro reais e oitenta e tres centavos) por cx; item 017 azeite de oliva extra virgem 100% puro, embalagem de vidro com 500 ml., ao preço de r$ 15,9000
(quinze reais e noventa 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$ 18,5000 (dezoito reais
e cinquenta centavos) por pct; item 021 - biscoito de polvilho, pacote com 100 gramas, ao preço
de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por pct; item 023 - bebida lactea 1000ml, ao preço
de r$ 3,9900 (tres reais e noventa e nove 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$ 3,1500 (tres reais e quinze centavos) por pct;
item 028 - canjiquinha de milho, embalagem de 500 gramas, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e
quarenta centavos) por pct; item 029 - cha de camomila em sache 1 grama, caixa com 10
saquinhos, ao preço de r$ 3,8500 (tres reais e oitenta e cinco centavos) por cx; item 030 - cha
de erva cidreira, em sache de 01 grama, caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 3,8500 (tres
reais e oitenta e cinco 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$ 5,7000 (cinco reais e setenta centavos) por cx; item 034 - preparo para
creme tipo chantily sabor creme / tradicional, caixa com 200 ml, ao preço de r$ 5,0000 (cinco
reais) por cx; item 035 - chocolate granulado - pacote 150 gramas, ao preço de r$ 3,5000 (tres
reais e cinquenta 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$ 4,7000 (quatro reais e setenta 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$ 3,3500 (tres reais e trinta e
cinco centavos) 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$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 041 - ervilhas reidratada em conserva, peso
liquido drenado com 200 gramas, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por un;
item 042 - extrato de tomate simples concentrado, enlatado com peso liquido 850 gramas., ao
preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) 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$ 4,2500 (quatro reais e vinte e cinco
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$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por pct; item 046 - trigo para kibe, pacote de 500 gramas, ao preço de r$ 3,2000 (tres
reais e vinte centavos) por pct; item 047 - feijao carioquinha tipo 1, catado, pacote com 01 kg, ao
preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por pct; item 048 - feijao preto, tipo 1,
catado, impermeabilizado, pacote com 1 kg, ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos)
por pct; item 049 - fermento em po, embalagem com 100 gramas, ao preço de r$ 2,6000 (dois
reais e sessenta 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$ 0,5000 (cinquenta centavos) por gr; item 051 - fosforos de seguranca, longo 5 cm, com
registro no inmetro, caixa com 240 palitos, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por cx; item 052 - fuba mimoso, tipo 1, pacote com 1 kg, isento de transgenico, com registro no
ma., ao preço de r$ 3,2500 (tres reais e vinte 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$ 5,2000 (cinco reais e vinte centavos) por un; item 056 - ketchup tradicional, embalagem
de 200gramas, ao preço de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e cinco centavos) por un; item 057 leite condensado peso liquido 395 gramas, com registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 5,5000
(cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 058 - leite uht desnatado, embalagem tetra pack
de 01 litro, com registro m.a/sif/dispoa., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 059 leite uht integral, sem lactose e sem soja, embalagem tetra pack de 01 litro., ao preço de r$ 4,6000
(quatro reais e sessenta 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 8, enriquecido
com ferro e acido folico (vitamina b9)., ao preço de r$ 7,8000 (sete reais e oitenta 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$ 3,9000
(tres reais e noventa centavos) por pct; item 065 - macarrao tipo parafuso, com ovos, embalagem
com 500 gramas, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por pct; item 066 macarrao penne, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e
noventa centavos) por pct; item 067 - maionese, pote com 500 gramas, ao preço de r$ 4,2000
(quatro reais e vinte centavos) 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
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gramas, 65% de lipidios, enriquecida com vitamina a, registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$
5,2000 (cinco reais e vinte centavos) por pt; item 070 - milho verde em conserva, peso drenado
de 200 gramas., ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por un; item 072 - molho
de soja tipo shoyo, vidro com tampa lacrada, peso liquido 900 ml, ao preço de r$ 7,3000 (sete
reais e trinta 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$ 4,6000 (quatro reais e sessenta 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$ 4,6000 (quatro reais e sessenta 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$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 078 - pao de
forma, fatiado, com casca embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e
noventa 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$ 6,9000 (seis reais e noventa 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$ 22,0000 (vinte e dois 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$
36,0000 (trinta e seis reais) por kg; item 083 - rapadura, peso líquido 500 gramas, com lote , data
de fabricação e data de validade, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 084 - refrigerante
pet de 2000 ml - sabores variados, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos)
por un; item 085 - bolacha tipo rosquinha sabor coco, pacote 400 gramas, ao preço de r$ 4,5000
(quatro reais e cinquenta centavos) por pct; item 086 - bolacha tipo rosquinha sabor leite, pacote
com 400 gramas, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) 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$ 15,0000 (quinze reais) por cx; item 089 - semente de linhaca pacote com 250
gramas, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por pct; item 090 - soja em grao - pacote de meio kilo,
ao preço de r$ 4,6000 (quatro reais e sessenta centavos) por pct; item 091 - vinagre - embalagem
de 750ml, ao preço de r$ 1,9000 (hum real e noventa centavos) por un; item 094 - leite uht
integral, embalagem tetra pack de 01 litro, com registro ma/s.i.f./dispoa., ao preço de r$ 4,0000
(quatro reais) 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; item
096 - sorvete napolitano industrializado (com sabores chocolate, creme e morango). embalagem
de 1,5 litros, com número de lote, datas de fabricação e validade, ao preço de r$ 20,0000 (vinte
reais) por un; item 099 - leite de soja sem sabor. bebida à base de soja, sabor original. embalagem
de 1 litro, com número de lote, datas de fabricação e validade, ao preço de r$ 6,6000 (seis reais
e sessenta centavos) por un.
Varginha, 31 de outubro 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 PULSEIRAS TÉRMICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES COM
COMODATO DE IMPRESSORA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 117/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/
2021 (Ata de Registro de Preços: 143/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI - item 001 - pulseira
termica em material sintético, livre de látex, antialergico, impermeável, antibacteriana, e inodoro,
a prova d’agua e resistente a mancha, abrasão, álcool. resistente a tração e lacre inviolável.
tamanho aproximado de 300mmx290mm, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos)
por un.
Varginha, 31 de outubro 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 CÂNULAS DE MICRODEBRIDAÇÃO, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM
COMODATO DE APARELHO DE VIDEOARTROSCOPIA para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 124/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 124/2021 (Ata de Registro de Preços: 152/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA item 001 - cânula de microdebridação amc
(cortador de menisco agressivo) 2,4/4,5 mm, ao preço de r$ 510,0000 (quinhentos e dez reais)
por un; item 002 - cânula de microdebridação inc (incisivo) 2,4/4,5 mm, ao preço de r$ 510,0000
(quinhentos e dez reais) por un; item 003 - cânula de microdebridação afr (agressivo de perfil
completo) 2,4/4,5 mm, ao preço de r$ 510,0000 (quinhentos e dez reais) por un; item 004 - cânula
de microdebridação frr (resector de perfil completo) 2,4/4,5 mm, ao preço de r$ 510,0000
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(quinhentos e dez reais) por al; item 005 - cânula de microdebridação (cortador completo incisivo)
2,4/4,5 mm , ao preço de r$ 510,0000 (quinhentos e dez reais) por un; item 006 - cânula de
microdebridação mc (cortador de menisco) 2,4/4,5 mm, ao preço de r$ 510,0000 (quinhentos e
dez reais) por un; item 007 - cânula de microdebridação dmc (duplo cortador de menisco) 2,4/4,5
mm, ao preço de r$ 510,0000 (quinhentos e dez reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 137/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
137/2021 (Ata de Registro de Preços: 175/2021 e 176/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - 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 002 - 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 004 - po para
gelatina diet, varios sabores, embalagem de 12 gramas, ao preço de r$ 1,9000 (hum real e
noventa centavos) por un; item 005 - milho de pipoca tipo 1, pacote com 500 gramas, ao preço de
r$ 3,1500 (tres reais e quinze centavos) por pct; item 006 - 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$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item
007 - 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$ 55,0000
(cinquenta e cinco reais) por cx; item 008 - achocolatado diet (zero adicao de acucar). embalagem
de 210 gramas, com numero de lote, datas de fabricacao e validade;, ao preço de r$ 23,0000
(vinte e tres reais) por un; item 009 - coco ralado, desidratado, sem adicao de acucar. embalagem
com 100 gramas, com datas de fabricacao e validade;, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e
vinte centavos) por pct; item 010 - corante alimenticio - cor azul ,embalagem de 10 ml, conforme
resolução 04/88 do cns/m.s.- composição: água, álcool etílico e coranteartificial azul ii, não
contém glúten. m.s. conforme resolução 23/00, ao preço de r$ 5,9900 (cinco reais e noventa e
nove centavos) por un;
2) CONTRATADA: RC LICITACOES LTDA - item 003 - pó de cafe torrado e moido tradicional
pacote com 500 gramas., ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por pct.
Varginha, 31 de outubro 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 (MATERIAIS
RADIOLÓGICOS) para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 141/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 141/2021 (Ata de Registro
de Preços: 164/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 001 - filme radiologico tamanho 8x10, compativel com a
impressora konica drypro model 873, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por
un; item 002 - filme radiologico tamanho 10x12, compativel com a impressora konica drypro model
873, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 145/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2021 (Ata de Registro de Preços: 165/2021, 166/2021 e
167/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CAMB COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI - item 043 - atadura de
algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por 18mt de comprimento, confeccionada em
fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel,
apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com
embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s.,
ao preço de r$ 1,0700 (hum real e sete centavos) por rl; item 044 - 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
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abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 045 - 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$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 046 - 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$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 047 - 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$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 048 - 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$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 049 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml,
embalados individualmente, dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,0500 (hum real e cinco centavos) por fr;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 041 - sensor de oximetria compatível
com monitor alfamed vita 500e, sensor de oximetria clipe de dedo pediátrico e neonatal, reutilizável, cabo de 3 metros de comprimento permite maior mobilidade, dispensando a necessidade de
um cabo extensor, cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna
especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de
leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente, ao preço de r$ 658,0000 (seiscentos e
cinquenta e oito reais) por un; item 066 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril,
30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/ ponta de bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,
conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual
com abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo
de esterlizacao,data de validade,n. do lote,registro no m.s., ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis
centavos) por un; item 067 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 40x12mm,
haste de aco inoxidavel, c/ ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector
padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero do lote registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis
centavos) por un; item 068 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril 25x7mm, haste
de aco inoxidavel c/ ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,conector
padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual c/
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis
centavos) por un;
3) CONTRATADA: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - item 007 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com
barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo
spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e
maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso
aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e
comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 90 x 90 cm - pesado - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais) por cx; item 040 - avental descartável
longo para quimioterapia. em não tecido 100% polipropileno (sms), com reforço impermeável nas
mangas, abdômen e tórax, punho em malha, atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente ajustável aos movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento
e ajuste da gola nas costas. certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho
e emprego., ao preço de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 145/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2021 (Ata de Registro de Preços: 165/2021, 166/2021 e
167/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CAMB COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI - item 043 - atadura de
algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por 18mt de comprimento, confeccionada em
fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel,
apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com
embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s.,
ao preço de r$ 1,0700 (hum real e sete centavos) por rl; item 044 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
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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$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 045 - 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$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 046 - 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$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 047 - 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$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 048 - 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$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 049 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml,
embalados individualmente, dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,0500 (hum real e cinco centavos) por fr;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 041 - sensor de oximetria compatível
com monitor alfamed vita 500e, sensor de oximetria clipe de dedo pediátrico e neonatal, reutilizável, cabo de 3 metros de comprimento permite maior mobilidade, dispensando a necessidade de
um cabo extensor, cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna
especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de
leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente, ao preço de r$ 658,0000 (seiscentos e
cinquenta e oito reais) por un; item 066 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril,
30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/ ponta de bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,
conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual
com abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo
de esterlizacao,data de validade,n. do lote,registro no m.s., ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis
centavos) por un; item 067 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 40x12mm,
haste de aco inoxidavel, c/ ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector
padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero do lote registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 068 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril 25x7mm,
haste de aco inoxidavel c/ ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,conector
padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual c/
abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de
esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis
centavos) por un;
3) CONTRATADA: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - item 007 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com
barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica
e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por
denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes
e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 90 x 90 cm - pesado - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais) por cx; item 040 - avental descartável
longo para quimioterapia. em não tecido 100% polipropileno (sms), com reforço impermeável nas
mangas, abdômen e tórax, punho em malha, atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente ajustável aos movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento
e ajuste da gola nas costas. certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho
e emprego., ao preço de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 146/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2021 (Ata de Registro de Preços: 168/2021,
169/2021,170/2021, 171/2021, 172/2021, 173/2021 e 174/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 060 - cisplatina
50mg/50ml, ao preço de r$ 25,9500 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) por fa;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 026 heparina sodica subcutanea 5000 ui/0,25ml, ao preço de r$ 9,0800 (nove reais e oito centavos)
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por ap; item 049 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa
centavos) por fr; item 062 - prometazina (cloridrato de) 50mg/2ml, ao preço de r$ 3,2500 (tres
reais e vinte e cinco centavos) por ap; item 067 - teicoplanina 400mg/3ml, ao preço de r$ 53,0000
(cinquenta e tres reais) por fa; item 068 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,5% s/v 20ml (esteril
pack), ao preço de r$ 26,4200 (vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) por fa; item 071 clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 8,0500 (oito reais e cinco centavos) por fr; item 074 ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco
centavos) por ap; item 075 - ondansetrona (cloridrato de) 4mg/2ml, ao preço de r$ 3,2500 (tres
reais e vinte e cinco centavos) por ap;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 058 - clindamicina (fosfato
de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa centavos) por ap; item 061 metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 7,2200 (sete reais e vinte e dois centavos) por tb; item
065 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$ 14,6000 (quatorze reais e sessenta centavos) por ap;
item 076 - sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg, ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres
centavos) por cp;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 027 - heparina sodica 25000 ui/5ml,
ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por fa; item 052 - lactulose 667mg/ml xarope 120ml,
ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por fr; item 066 - albumina humana 20%
10g/50ml, ao preço de r$ 118,2000 (cento e dezoito reais e vinte centavos) por fr;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 047 - vincristina (sulfato
de) 1mg/1ml, ao preço de r$ 18,0900 (dezoito reais e nove centavos) por fa; item 056 - tigeciclina
50mg/5ml, ao preço de r$ 216,7400 (duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)
por ap; item 069 - meio de contraste radiologico nao ionico com iodo 300mg/ml - 50 ml, ao preço
de r$ 40,0000 (quarenta reais) por fr;
6) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 045 vacina onco b.c.g liofilizada 40mg, ao preço de r$ 380,0000 (trezentos e oitenta reais) por ap;
item 055 - polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por
fa; item 070 - dexmedetomidina 100 mcg/ml - 2ml, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais)
por ap;
7) CONTRATADA: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - item 036 - contraste
radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml
iodo, seringa preenchida de 100 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do
fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa
pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 125,0000 (cento e vinte e
cinco reais) por un; item 037 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada,
concentracao de 300 a 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 50 ml, embaladas individalmente,
embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo
conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de
r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por un; item 038 - contraste radiologico nao ionico para tomografia
computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 75 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia
e lote com tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a
bomba., ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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. 147/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 147/2021 (Ata de Registro de Preços: 180/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: VALE COMERCIAL EIRELI item 001 - alcool etilico antisseptico 70% - almotolia
50ml, ao preço de r$ 1,3500 (hum real e trinta e cinco centavos) por al; item 002 - alcool etilico
hidratado 99,7%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade,
registro no m.s., ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por lt; item 003 digluconato de clorexidina degermante 2% suave 1000ml com bico dispensador para uso em
dispensador de pedal, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tempo de validade,
registro no m.s., ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por lt; item 004 - digluconato de
clorexidina degermante 2% suave, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tempo de validade, registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,1500 (tres
reais e quinze centavos) por al; item 005 - solucao tensoativa de digluconato de clorexidina 4%,
degermante, que atua na permeabilidade da parede celular bacteriana, influenciando em grupos
enzimaticos intracelulares causando a destruicao dos microorganismos, com registro no m.s,
almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por
al; item 006 - glicerina bi destilada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em
suspensao,isento de odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$
34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por fr; item 010 - tintura benjoim 20%. com
dados de procedencia, data de validade, identificacao e registro no m.s. almotolia pronta para
uso - 100ml, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por al; item 011 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por lt.
Varginha, 31 de outubro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO
VEMBR
O DE 2021
NOVEMBR
VEMBRO

ANO XXI - nº 1374
PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 149/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2021 (Ata de Registro de Preços:
177/2021, 178/2021 e 179/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: A & C COM EXP IMP E REP DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA
para os Lotes: Lote II ao valor global de R$ ao valor global de R$ 599.999,90 (quinhentos e
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), Lote III ao valor
global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), Lote V ao valor global de R$ 204.999,90
(duzentos e quatro, mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), Lote VI ao valor
global de R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais), Lote VII ao valor global de
R$ 78.999,80 (setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos);
2) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA para os Lotes: Lote I ao valor global de R$ 945.010,67
(novecentos e quarenta e cinco mil, dez reais e sessenta e sete centavos), Lote IV ao valor
global de R$ 182.000,00 (cento e oitena e dois mil reais), Lote VIII ao valor global de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), Lote IX ao valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Lote XI ao
valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
3) CONTRATADA: SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA ME para o Lote X ao valor global de
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
Varginha, 31 de outubro 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. 157/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/2020 (Ata de Registro de Preços: (175/2020, 176/2020,
177/2020, 178/2020, 179/2020, 180/2020, 181/2020, 182/2020, 183/2020, 184/2020, 185/2020,
186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020,
195/2020 e 196/2020 ) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - abaixador de
lingua de madeira ref.001 pacote com 100 un. , ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta
centavos) por pct; item 039 - atadura de algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por 18mt
de comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das
faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada
uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,9100 (noventa e um centavos)
por rl; item 041 - almotolia 500ml ambar, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por un;
item 042 - almotolia plastica transparente 250ml, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por un; item 106 - cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança;
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter:
garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção
com apenas uma das mãos; conector luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras
para fixação; câmara de refluxo em transparente, permite rápida visualização do refluxo sangüíneo;
catéter intravenoso; radiopaco; apirogênico; esterilizado por óxido de etileno; número 14, ao
preço de r$ 2,2400 (dois reais e vinte e quatro centavos) por un; item 116 - coletor de mat.
perfuro ou cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros
cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos,
ampolas, etc ) fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na
cor larajna, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou
quimioterapico, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava
p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando
contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao
couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem,
c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra
umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento
de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco
centavos) por un; item 117 - 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$
3,0000 (tres reais) por un; item 121 - coletor de mat. perfuro cortante (agulhas, seringas, bisturi,
etc)fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor
amarela, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material infectante, e
normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o
uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo
ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦
-tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.d-bandeja de
for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.cx c/10un,
capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por cx; item 122 - 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
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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$
21,4000 (vinte e um reais e quarenta centavos) por cx; item 126 - conjunto de nebulizacao com
mascaras transparentes (contendo 01 mascara, 01 mangueira e 01 copo dosador), adulto, para
ar comprimido. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo,
fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por
un; item 128 - conjunto de micronebulizador adulto para oxigenio, com mascara com aberturas
para evitar concentracao de gas carbono em seu interior, recipiente com copo graduado de 15ml,
extensao transparente e nao toxica com 1,5mts (mangueira, bico, conector e borboleta). corpo
e copo em material inquebravel, mascara em silicone atoxico, injetor ou bico de polipropileno.
embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por un; item 146
- embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae
viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund bond e
composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e
outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de
fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia
contra rasgo e liquidos - medida 100 x 100 cm - leve - caixa com 100 unidades, ao preço de r$
157,3000 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) por cx; item 147 - embalagem em nao
tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas
termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por
fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada
interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo
com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra
rasgo e liquidos - medida 120 x 120 cm - leve - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 240,0000
(duzentos e quarenta reais) por cx; item 148 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3
camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas
externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao
materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo
meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira
contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 90 x
90 cm - leve - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 137,0000 (cento e trinta e sete reais) por
cx; item 149 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira
bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund
bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e
maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso
aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e
comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 60 x 60 cm - leve - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx; item 165 - esparadrapo 25mm
x 4,5 m, ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por rl; item 166 - esparadrapo
impermeavel, medindo 10 cm de largura por 4,5m de comprimento, cor branco, confeccionado
com tecido 100% algodao, facilidade no rasgo, resina acrilica e adesiva a base de borracha
natural, com excelente adesao, isento de sujidades, enrolado em carretel, em embalagem com
dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 6,2000
(seis reais e vinte centavos) por rl; item 182 - fita microporosa confeccionada com substrato de
não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato
hipoalérgico, aquorepelente,excelente fixação em qualquer região do corpo.medida: 2,5cm x
4,5cm. estéril e pronto para o uso. registro anvisa., ao preço de r$ 1,9400 (hum real e noventa e
quatro centavos) por un; item 191 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml, embalados
individualmente, dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,7900
(setenta e nove centavos) por fr; item 195 - gel para ecg frasco com 250 grs - fabricado com
materia priam de lata qualidade, nao gorduroso, hidratante, soluvel em agua e de facil remocao,
ph neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 2,8000 (dois
reais e oitenta centavos) por fr; item 229 - luva de latex para procedimentos, grande, em latex
natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada, descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx;
item 230 - luva de latex para procedimentos, media, em latex natural, nao esteril, ambidestro,
levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de
validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$
58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx; item 231 - luva de latex para
procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa
com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais
e oitenta centavos) por cx; item 233 - luva de latex para procedimentos, tamanho pp, em latex
natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx;
item 285 - lencol de papel descartavel hospitalar 100% celulose virgem branco-luxo de fibras
longas medida 70cmx50m., ao preço de r$ 12,3000 (doze reais e trinta centavos) por pç; item
303 - sapatilha confeccionada em tnt (tecido nao tecido) 100% polipropileno, material descartavel,
atoxico, cor barnco, gramatura 20 gr, tamanho unico (baseado na numeracao ate 43)., ao preço
de r$ 0,1220 (xxxxxxxxx) por un; item 304 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa,
constituido por agulha com protetores, asas de empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado
de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753, e se totalmente livre de
deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 19g, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,1790 (xxxxxxxxx) por un; item
305 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa constituida por agulha com protetores,
asas de empenhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em
conformidade com a nbr9753 e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso,
calibre 21g, embalagem com dados de idenficacao e procedencia, data de validade e registro
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m.s., ao preço de r$ 0,1650 (xxxxxxxxx) por un; item 306 - dispositivo descartavel para infusao
endovenosa, constituido por agulha com protetores, asas de empunhadura e fixacao e tubo
extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753, e se totalmente
livre de deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 23g, embalagem com dados de identificacao
e procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,1620 (xxxxxxxxx) por un; item
307 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa, constituido por agulha com protetores,
asas de empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em
conformidade com a nbr9753, e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso,
calibre 25g, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s., ao preço de r$ 0,1650 (xxxxxxxxx) por un; item 348 - sonda para aspiracao no 12 c/
valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por pç; item 349 - sonda p/ aspiracao n. 14 c/
valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao
preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por pç; item 355 - sonda uretral n. 08, esteril
confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel siliconizada,transparente incolor, com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual,esteril c/dados de identificacao e procedencia,data de
esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito
centavos) por un; item 356 - sonda uretral n§ 10, esteril confeccionada em polivinil, atoxico,
flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40cm, embalagem individual
esteril com dados de identificacaoe procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 357 - sonda uretral
n. 12, esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente,incolor com
comprimento de 38 a 40 cm,embalagem individual esteril c/dados de identificacao e
procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,4800
(quarenta e oito centavos) por un; item 358 - sonda uretral n. 14, esteril confeccionada em
polivinil, atoxico flexivel, siliconizada,transparente incolor, com cumprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia,data de esterilizacao e
tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 372
- termometro cabo extensor p/vacina, ao preço de r$ 51,0000 (cinquenta e um reais) por un; item
373 - termometro clinico digital , ao preço de r$ 15,9000 (quinze reais e noventa centavos) por
un; item 374 - termometro com temperatura maxima e minima digital., ao preço de r$ 51,0000
(cinquenta e um reais) por un; item 376 - torneira desc. 03 vias p/ monitoracao invasiva da
pressao, administracao de liquidos embalagem com dados de identificacao e procedencia e
registro m.s., ao preço de r$ 0,5630 (xxxxxxxxx) por un;
2) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 060 - avental descartável longo para quimioterapia. em
não tecido 100% polipropileno (sms), com reforço impermeável nas mangas, abdômen e tórax,
punho em malha, atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente
ajustável aos movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento e ajuste da gola nas
costas. certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho e emprego., ao preço
de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por un; item 198 - indicador para teste de bowie diek,
metodo utilizado para testar a eficácia do sistema de vácuo da autoclave. também conhecido
como indicador específico para detectar a presença de ar residual, avaliar a penetração de
vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo., ao preço de r$ 7,0000 (sete
reais) por un; item 199 - integrador quimico interno classe 5 - capaz de reagir a todos os
parametros criticos da esterilizacao a vapor saturado sob pressao - sao integradores que
trabalham com temperatura especifica para 121 e 134 graus centrigrados , ao preço de r$
0,3200 (trinta e dois centavos) por un;
3) CONTRATADA: HPF SURGICAL LTDA - item 035 - alça de ressecção compativel com
ressectoscopio da marca karl starz 26 french (alça de um polo)., ao preço de r$ 315,0000
(trezentos e quinze reais) por un;
4) CONTRATADA: MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA - item 267 - mascara termoplastica para
tratamento: cabeca ref. m10 , ao preço de r$ 154,0000 (cento e cinquenta e quatro reais) por un;
item 268 - mascara termoplastica cabeca e pescoco, tamanho 9 - 14 x 3.2 mm, ao preço de r$
182,0000 (cento e oitenta e dois reais) por un;
5) CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - item 002 - agulha descartavel
para raqui anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo quincke, conexao transparente
26g x 3 1/2 - 88mm, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro de
m.s., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 008 - agulha
descartavel para raqui anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo quincke, conexao
transparente 25g x 3.1/2-88mm - embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero
de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 009
- agulha descartavel p/ raqui anestesia c/ bisel de fina precisao microscopio tipo quincke,
conexao transparente 27g x 3.1/2-88mm.embalagem individual c/ abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade,
numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 15,3000 (quinze reais e trinta centavos) por un;
item 011 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 13x45mm, haste de aco inoxidavel
com ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a
seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica,
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao,data de
validade,n§ do loteregistro no m.s. , ao preço de r$ 0,0880 (xxxxxxxxx) por un; item 012 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 25x8mm, haste de aco inoxidavel com ponta em
bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e
outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade,
numero do loteregistro no m.s., ao preço de r$ 0,0980 (xxxxxxxxx) por un; item 013 - agulha
hipodermica descartavel siliconizada, esteril 25x7mm, haste de aco inoxidavel c/ ponta em bisel
tritacetado, canhao plastico em cor universal,conector padrao adaptavel a seringas e outros
dispositivos, protetor plastico, embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero
de lote, registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1080 (xxxxxxxxx) por un; item 014 - agulha hipodermica
descartavel siliconizada, esteril, 30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/ ponta de bisel tritacetado,
canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar externamente
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dados de identificacao, procedencia, tipo de esterlizacao,data de validade,n. do lote,registro no
m.s., ao preço de r$ 0,0980 (xxxxxxxxx) por un; item 015 - agulha hipodermica descartavel
siliconizada, esteril, 40x12mm, haste de aco inoxidavel, c/ ponta em bisel tritacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor
plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar externamente dados de
identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote registro no
m.s. , ao preço de r$ 0,1380 (xxxxxxxxx) por un; item 016 - agulha desc. perid. c/ bisel tuohy n.
17g em aco inox esteril embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar externamente
dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote,
registro no m.s, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 018 - agulha hipodermica
descartavel, siliconizada, com dispositivo de segurança, esteril, 25x7mm, haste de aço inoxidável
com ponta bisel tritacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrao adaptável a
seringas e outros dispositivos, proteor plástico, embalagem individual com abertura asseptica,
deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipos de esterelização, data
de validade, número do lote e registro no m.s., ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos)
por un; item 019 - agulha hipodermica descartavel, siliconizada, com dispositivo de segurança,
esteril, 25x8mm, haste de aço inoxidável com ponta bisel tritacetado, canhão plástico em cor
universal, conector padrao adaptável a seringas e outros dispositivos, proteor plástico, embalagem
individual com abertura asseptica, deverá constar externamente dados de identificação,
procedência, tipos de esterelização, data de validade, número do lote e registro no m.s., ao preço
de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por un; item 021 - agulha para anestesia peridural
pediatrica, 18g x 3 1/2", bisel tipo tuohy, com estilete metalico, aco inox, canhao transparente,
graduacoes a cada 50mm, embalagem com dados de identificacao, registro ms, validade., ao
preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 040 - atadura de algodao ortopedico,
medindo 20cm de largura por 18mt de comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor
natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa
impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados
de identificao, procedencia, data de validade, registro no m.s., ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta
e nove centavos) por rl; item 049 - atadura de crepon medindo 10cm de largura x 4,5 mts de
comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilidrica) isento de
defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 0,6700 (sessenta e sete centavos) por rl; item 050 - atadura de crepon
medindo 15 cm de largura por 4,5 mt de comprimento cm 13 fios/cm2, confeccionado c/100%
algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas elasticidade, adequadamente enrolada
(uniformemente de forma cilindrica), isento de defeitos, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, datade validade e registro no m.s., ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por rl; item 051
- atadura de crepon medindo 20cm de largura por 4,5 metros de comprimento com 13 fios/ cm2,
confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade,
adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilindrica) isento de defeitos, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$
1,3300 (hum real e trinta e tres centavos) por rl; item 053 - atadura de crepe, medindo
aproximadamente 06cm de largura x 1,8 m em repouso e 4,50 m de comprimento, cor natural, com
13 fios/cm2, constituido de fios de algodao cru de alta torcao. bordas devidamente acabadas,
elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada
individualmente, constando externamente os dados de identificacao, procedencia e registro no
ministerio da saude , ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por rl; item 107 - cateter
nasal para oxigenio descartavel,tipo oculos esteril,confeccionado em plastico transparente,
atoxico e flexivel, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterelizacao e
tempo de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por un;
item 110 - 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$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por un; item 143 eletrodo descartavel p/monitorizacao cardiaca, adulto, composta de esponjas duplas c/gel em
kel com protecaoate a utilizacao, pino de encaixe em aco inox, contra pino de prata / cloreto de
prata suporte protetor poroso e hipoalergenico, formato aro flexivel c/ adesivo hipoalergenico,
embalagem. secadas, individualmente, c/ dados de identificacao e procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 0,3200 (trinta e dois centavos) por un; item 154 - equipo macrogotas para
administração de dietas enterais. ponta perfurante adaptável contendo protetor. câmara de
gotejamento flexível e transparente. tubo flexível e transparente em p.v.c. (mínimo 1.20m de
comprimento). regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com segurança. conector
luer macho universal com protetor. sem filtro. embalado individualmente em papel grau cirúrgico
e filme termoplástico. conforme portaria inmetro 502/11 de acordo com nbr 8536-5, validade: 24
meses após a esterilização. produto de uso único. atóxico. estéril. apirogênico., ao preço de r$
1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 162 - escova multi-uso esteril uso profissional,
descartavel, com clorexidina 2% (degermacao e anti-sepsia) com cerdas especialmente
desenvolvidas para perfeita escovacao sobre a pele nos espacos interdigitais, pontas dos
dedos e leito sub-ungeal (scrub) com registro no m.s., ao preço de r$ 1,7600 (hum real e setenta
e seis centavos) por un; item 180 - fita hipoalergenica para curativos em geral confeccionada
com nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico distribuida uniformemente
em toda sua extensao, c/ dimensao de 10 cm x 10 m cor branca com capa, excelente adesao
isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem, com dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 16,2700 (dezesseis reais e vinte
e sete centavos) por rl; item 181 - fita hipoalergenica p/curativo em geral,confeccionada em nao
tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico, distribuida uniformemente em toda
sua extensao, com dimensao de 12,5 mm x 10m de comprimento, cor branca com capa, excelente
adesao, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s. , ao preço de r$ 3,7700 (tres reais e setenta e
sete centavos) por rl; item 183 - fita hipoalergenica para curativos em geral, confeccionada, em
nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico, distribuida uniformente em toda
sua extensao, com dimensao de 2,5cm x 10m de comprimento, cor branca com capa, excelente
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adesao, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,0300 (quatro reais e tres
centavos) por rl; item 192 - compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de comprimento com
13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao esterilizado, isenta de amido, alvejante
optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade,
hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes com 10 unidades, embalagem com dados de
identificacao, procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e
cinco centavos) por pct; item 200 - cateter intravenoso periferico, numero 18, sem dispositivos
de seguranca, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, com protetor do conjunto
agulha/cateter, conector luer-lok, translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixacao,
camara de fluxo transparente, radiopaco, apirogenico, esterelizado por oxido de etileno., ao
preço de r$ 1,6600 (hum real e sessenta e seis centavos) por un; item 201 - cateter intravenoso
periferico, numero 20, sem dispositivos de seguranca, agulha siliconizada com bisel bi-angulado
e trifacetado, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lok, translucido, codificado
por cores e com ranhuras para fixacao, camara de fluxo transparente, radiopaco, apirogenico,
esterelizado por oxido de etileno., ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos)
por un; item 280 - papel grau cirurgico 20x100 tubular, com dados de identificacao e procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 89,5400 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos) por un; item 284 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 50x100, com
dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 223,6000
(duzentos e vinte e tres reais e sessenta centavos) por un; item 311 - seringa de plastico
descartavel 03ml s/agulha com rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico apirogenica,
integro e adequado, produto acabado deplastico transparente, permitindo a visualizacao nitida
do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com
sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintetica livre de defeitos, rebarbas atoxica, apirogenica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percuso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao da dosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao preço de r$
0,2200 (vinte e dois centavos) por un; item 312 - seringa de plastico descartavel 05 ml sem
agulha, com rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico apirogenica, integro e adequado. o
produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado, o
produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com sua utilizacao, estando
livre de materia estranha, ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo confeccionada em borracha
sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte, assegurando deslizamento
suave em todo o percurso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando
espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem. a embalagem devera estar de
acordo com o dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos)
por un; item 315 - seringa de plastico descartavel 10 ml sem agulha, com rosca, confeccionada
em polipropileno, atoxico apirogenica, integro e adequado o produto acabadode plastico
transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar
rigidez e resistencia mecanica condizentes com a sua utilizacao, estando livre de materia estranha
ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo confeccionada em borracha sintetica, livre de defeitos,
rebarbas atoxicas, apirogenica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso,
durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando espessura adequada
que facilita a visualizacao da dosagem. a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo
com a lei n§ 8078/90 art.31., ao preço de r$ 0,4180 (xxxxxxxxx) por un; item 316 - seringa de
plastico descartavel 20ml sem agulha, c/ rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico,
apirogenica, integro e adequado. o produto acabado de plastico transparente, permitindo a
visualizacao nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica
condizentes coma sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do
embolo confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e
inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracaoe ou injecao
nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem.
a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei n§ 807890 art. 31., ao preço de r$
1,3680 (xxxxxxxxx) por un; item 350 - sonda para aspiracao n. 16 com válvula (cateter spyra)
embalagem com dados de identificaco e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço
de r$ 0,7900 (setenta e nove centavos) por un;
6) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 046 - aparelho para aferir pressao
arterial adulto, com fechamento em ilhos (completo), material nao tecido de facil desinfeccao., ao
preço de r$ 128,0000 (cento e vinte e oito reais) por un; item 070 - bracadeira para monitor de
pressao arterial, em monitor multiparametrico, em nylon com fecho em velcro, 1 via em silicone,
manguito removivel, tamanhos adulto, latex free, com conectores padrao, ao preço de r$ 112,0000
(cento e doze reais) por un; item 071 - bracadeira para monitor de pressao arterial, em monitor
multiparametrico, em nylon com fecho em velcro, 1 via em silicone, manguito removivel, tamanho
obeso, latex free, com conectores padrao, ao preço de r$ 138,0000 (cento e trinta e oito reais)
por un; item 072 - braçadeira/manguito 2 vias isento de latex com 02 conectores (acompanha
dois conectores em ambas as pontas) com tubo extensor para acoplar ao monitor,confeccionado
em silicone,de fácil limpeza e alta durabilidade, suporta tensões e movimentações. braçadeira
tamanho adulto 25 a 35cm, latex free/ compativeis com monitor g&e dash 4000, ao preço de r$
358,0000 (trezentos e cinquenta e oito reais) por un; item 073 - cabo de ecg com 5 vias,
compatível com monitor g&e dash 4000, ao preço de r$ 388,0000 (trezentos e oitenta e oito reais)
por un; item 100 - canula traq.metal n.4.0 , ao preço de r$ 60,8000 (sessenta reais e oitenta
centavos) por un; item 101 - canula de traqueostomia de metal n. 5.0, standart, confeccioanada
em material atoxico, compostapor canula externa com balao, tampa de vedacao, linha radiopaca,
asas para fixacao com impressao donumero em local visivel, acabamento que nao cause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil manuseio... , ao preço de r$
60,8000 (sessenta reais e oitenta centavos) por un; item 102 - canula de traqueostomia de metal
n. 6.0, confeccioanada em material atoxico, compostapor canula externa com balao, tampa de
vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao donumero em local visivel, acabamento
que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil manuseio., ao
preço de r$ 60,8000 (sessenta reais e oitenta centavos) por un; item 114 - circuito respirtatorio
fabricado em silicone e totalmente autoclavavel. traqueia corrugada externamente e lisas em sua
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face interna, dando maior resistencia e flexibilidade ao circuito respiratorio. material resistente a
altas temperaturas e 100 % autoclavavel. traqueia translucida de facil higienizacao e secagem,
em silicone, medida: 22 x 1200 mm (adulto), ao preço de r$ 361,0000 (trezentos e sessenta e um
reais) por un; item 119 - equipo (coletor) de incontinencia urinaria com dados de identificacao,
procedencia, tempo de validade e registro no m.s.., ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por un; item 178 - fita adesiva c/ dimensao de 19cm de largura por 50m de comprimento,
confeccionada c/ dorso de papel crepado e massa adesiva a base de borracha natural e resina,
cor bege, com boa adesao, papel p/ escrita embalado individualmente, constando externamente
dados de identificacao, procedenciada de validade e registro no m.s. (fita crepe), ao preço de r$
4,5200 (quatro reais e cinquenta e dois centavos) por rl; item 179 - fita cadarço 100% algodao na
cor branca, 10mm de largura, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por mt; item 194
- compressa de gase em rolo (tipo queijo) c/ 91cm de largura x 3 dobras alvejada, hidrofila, nao
esteril 08 dobras, 13 fios 100% algodao, altamente absorvente, macio e isento de impurezas,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço de r$
96,0000 (noventa e seis reais) por rl; item 206 - lamina para bisturi numero 10 descartavel, esteril,
confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade,isenta de rebarbas e sinais de oxidacao.
a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao.
deverao ser embaladfas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do
produto. ate o momento do uso,facilitando a abertura e transferencia do conteudo, c/ tecnica
asseptica, acondicionadas em caixas de acordo c/ a praxe do fabricante de acordo c/ o dispositivo
dalei no 8078/90 no , contendo 100 unidades por caixa, embalagem com dados de identificacao
e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 207
- lamina para bisturi, numero 11 descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira
qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente
afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embalados individualmete de forma
a garantir a esterilidadee integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a abertura e
transferencia do conteudo, com tecnica, asseptica, acondicionadas em caixas de acordo com a
praxe do fabricante, de acordo com odispositivo da lei 8078/90 no, contendo 100 unidades /
caixa, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$
0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 208 - lamina para bisturi numero 15, descartavel,
esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de
oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi
padrao. deverao ser embaladadas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade
do produto ate o momento do uso facilitando a abertura e transferencia do conteudoc/ tecnica
asseptica, acondicionadas em cx de acordo c/a praxe do fabricante de acordo c/ dispositivo
dalei no 8078/90 , c/100 un, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro
m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 209 - lamina para bisturi
numero 22, descartavel, esteril confeccionada em aco inoxidavel de 1¦ qualidade isenta derebarbas
e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada, adaptando-se ao
cabo de bisturi padrao. deverao ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidadee
integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a abertura e transferencia do conteudo,
com tecnica asseptica, acondicionadas em caixas deacordo com a praxe do fabricante, de
acordo com odispositivo da lei 8078/90, c/100 un, embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 215
- lampada para laringoscopio numero 4, convencional, luz branca, ao preço de r$ 56,0000
(cinquenta e seis reais) por un; item 260 - mascara para traqueostomia confeccionada em pvc,
flexivel e transparente, material atoxico ajustavel ao diametro do pescoço atraves de tira elastica,
com adaptacao nao invasiva de oxigenio, que permite angulo giratorio de 360° e entrada para
circuito medida padrao e orificio para escape de ar, esterilizavel., ao preço de r$ 22,0000 (vinte
e dois reais) por un; item 272 - papel crepado branco 30x30, ao preço de r$ 0,2700 (vinte e sete
centavos) por un; item 273 - papel crepado 310g 60x60 verde , ao preço de r$ 0,9600 (noventa
e seis centavos) por un; item 287 - papel para ecg medida 80 mm x 20 mts, compativel com o
equipamento alfamed, modelo compassus 3000, ao preço de r$ 8,4000 (oito reais e quarenta
centavos) por un; item 327 - sonda nasal para alimentacao enteral adulto n. 12 acompanhada fio
c/ guia de insercao com peso de aco inox na ponta c/ lubrificante, conector com duas vias (injetor
lateral), nao esteril, biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 437
- frasco para aspiração com capacidade de 3,500ml em polipropileno ou vidro graduado com
tampa rígida de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de r$ 375,0000 (trezentos e setenta e
cinco reais) por un;
7) CONTRATADA: MINAS IMPORT LTDA - item 082 - camisa de protecao para microcamera
esterilizado por raios gama (cobalto 60) atoxico e aspirogenico., ao preço de r$ 1,8000 (hum real
e oitenta centavos) por pç;
8) CONTRATADA: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 003 - agulha
bisel, ponta quincke, para punção espinhal e lombar para diagnóstico, g 22, ponta cortante tri
facetada, canhão transparente e ponta preta., ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por un;
item 020 - agulha para anestesia pediatrica, 20 g x 2", bisel tipo tuohy, com estilete metalico, aco
inox, canhao transparente, graduacoes a cada 50 mm, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro de m.s., ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por un; item
037 - algodao hidrofilo em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme,
homogenea, macia cor branca, isento de impurezas, acidos, alcalis, alvejante optico, amido, boa
absorcao e retencao de liquidos, inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensao,
apresentado em rolos,contendo 500gr e embalados individualmente com descricao de sua
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por rl; item
083 - compressa cirurgica, (campo operatório), não estéril, confeccionada com fios 100%
algodão, em tecido quádruplo com fio radiopaco, com entrelaçamento das quatro camadas do
tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. cadarço duplo em forma de
alça. costura nas laterias que permite maior segurança, não solta fiapos. medida 45x50 cm e
gramatura 35 gramas, ao preço de r$ 2,1400 (dois reais e quatorze centavos) por un; item 317
- seringa descartável 20 ml, sem agulha, com bico liso central, confeccionada em polipropileno,
atóxico, aspirogênica. produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao
nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes
coma sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo
confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte,
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assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracaoe ou injecao nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei n§ 807890 art. 31., ao preço de r$
0,7300 (setenta e tres centavos) por un; item 318 - seringa descartavel para lipoaspiracao 50ml,
bico cateter 5cm de comprimento. confeccionada em material atoxico e com resistencia mecanica,
constituido de corpo cilindrico com capacidade graduada,siliconizado,parede com espessura
uniforme, a extr.distal deve apres.borda cont.c/abas de forma a pertir cond.de empunhad.e
manuseio.deve possuir anel de retencao que impeca o desprendimento do embolodo
cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.na extrem.proximal 1 pistao de
vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o funcionamento p/asp.e
inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as cond.de em-punhadura e
manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e curtos(subd.)aplicada a
superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades entre os
espacamentos),tracos e numeros de inscricao claros., ao preço de r$ 8,6900 (oito reais e
sessenta e nove centavos) por un; item 319 - seringa desc.50ml com rosca para
lipoaspiracao,confeccionada em material atoxico e com resistencia mecanica, constituido de
corpo cilindrico com capacidade graduada,siliconizado,parede com espessura uniforme,provido
de bico luer lok. a extr.distal deve apres.borda cont.c/abas de forma a pertir cond.de empunhad.e
manuseio.deve possuir anelde retencao que impeca o desprendimento do embolodo
cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.naextrem.proximal 1 pistao de
vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o funcionamento p/asp.e
inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as cond.de em-punhadura e
manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e curtos(subd.)aplica-da a
superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades entre os espacamentos),tracos e numeros de inscricao claros.continua, ao preço de r$ 8,6900 (oito reais e sessenta
e nove centavos) por sg; item 353 - sonda uretral no 04, esteril confeccionada em polivinil atoxico
flexivel siliconizada,transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual
esteril c/dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade., ao
preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 354 - sonda uretral n. 06, esteril
confeccionada em polvinil, atoxico, flexivel siliconizada, trasnparente, incolor, com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, esteril, com dados de identificacaoe procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un;
9) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 047 aspirador cirúrgico de rede de oxigênio, frasco de 400ml, em policarbonato, tampa em polipropileno/
nylon, as conexões devem obedecer às exigências das normas abnt., ao preço de r$ 120,0000
(cento e vinte reais) por un; item 048 - aspirador rede de vacuo plastico 400ml, tampa injetada
em nylon com enxerto de metal cromado, manômetro de 0 30hg, botão de regulagem de aspiração,
frasco graduado e bóia de segurança que impede a passagem de secreção para canalização,
utilizado em rede de vácuo., ao preço de r$ 154,0000 (cento e cinquenta e quatro reais) por un;
item 061 - balao de borracha para reanimação utilizado em anestesias com entrada para adaptador
de metal e entrada para válvula unidirecional com capacidade para 03 litros. embalagem com
dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 77,5500 (setenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 085 - canula de guedel n.02, confeccionada em
pvc transparente, atoxico,flexibilidade e curvatura adequadas,orificio central que garanta
ventilacao,borda deseguranca,resistente a desinfeccao. embalados individualmente, identificados
com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$
3,9000 (tres reais e noventa centavos) por un; item 086 - canula guedell numero 03,confeccionado
em material atoxico,flexibilidade e curvatura adequadas,orificiocentral que garanta
ventilacao,borda de segurancaresistente a desinfeccao. embalados individualmente, identificados
com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$
4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 087 - canula de guedel numero 04,
confeccionada em material pcatoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio central que
garanta ventilacao, borda de seguranca, resistente a desinfeccao. embalados individualmente,
identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 089 - canula de guedel
n.05,confeccionada em pvc transparente, atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio
central que garanta ventilacao,borda deseguranca,resistente a desinfeccao. embalados
individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 098
- canula de guedel n. 01, confeccionada em material atoxico, flexibilidade e curvatura adequadas,
orificio central que garanta ventilacao, borda de seguranca, resistente a desinfeccao, embalagem
com dados de identificacao e procedencia, validade e registro, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais
e noventa centavos) por un; item 123 - conector reto 22 x 22 mm autoclavavel , ao preço de r$
10,7300 (dez reais e setenta e tres centavos) por un; item 125 - conexao t universal para
desmame ventilatorio, autoclavavel, medida 22 int. x 22 int x 15 mm, ao preço de r$ 11,0000 (onze
reais) por un; item 127 - conjunto macronebulizacao, composto de frasco em plastico regido
constituido em policarbonato ou material similar que permite sua esterilizacao, atoxico, que
possua tampa e conexoes fabricadas em abs, frasco 500ml, com hastes e roscas para conexao
de saida de fluxometros. traqueia 1,20m corrugada com interior liso atoxico em silicone ou pvc e
mascara facial adulto em pvc. embalados individualmente, identificados com dados de referencia,
marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 164,0000 (cento e sessenta
e quatro reais) por un; item 176 - filtro umidificador eletrostático para ventilação mecânica de
pacientes adultos com conector intermediario extensivel (traqueinha)., ao preço de r$ 6,4500
(seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 256 - máscara para oxigênio adulto de não
reinalação, transparente, com reservatório tipo bag para alta concentração de oxigênio, reutilizável,
com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para rede de oxigênio com
mínimo 1,20 m de comprimento., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 310 sensor de oximetria adulto compativel com monitor multiparametrico drager infinity delta xl, ao
preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un; item 379 - traqueia de silicone 22x900
mm adulto para transporte de fluxo de gases e vapores medicinais compativel com o carrinho de
anestesia dragher, traqueia de silicone corrugada, lisa poir dentro, conector vulcanizado na
traqueia, alta resitencia termica podendo permanecer dentro da camara durante 15 min a 121° c
ou 4 min a a 134° c (autoclave), ao preço de r$ 75,5000 (setenta e cinco reais e cinquenta
centavos) por un; item 434 - umidificador para oxigenio com tampa e corpo de nylon, com rosca
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em metal, frasco plastico de 250ml,com niveis maximo e minimo,conexao de entrada de oxigenio
com rosca padrao, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 436 - frasco para
aspiração com capacidade de 5000ml em polipropileno ou vidro graduado com tampa rígida de 02
vias e de fácil desinfecção., ao preço de r$ 280,0000 (duzentos e oitenta reais) por un;
10) CONTRATADA: UNIT INDUSTRIA COM IMP E EXP LTDA epp - item 004 - agulha de biopsia
de alta qualidade que proporciona amostras histologicas para diagnostico e caracterização de
lesao suspeita; corte automatico de calibre 14ga (2.0mm) e 10cm de comprimento, ponta ecogenica
para retirada de tecidos da mama, compativel com disparador modelo promag ultra., ao preço de
r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por un; item 024 - 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$ 59,9500 (cinquenta e nove reais
e noventa e cinco centavos) por un;
11) CONTRATADA: TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EPP item
115 - clipe metalico totalmente em titanio com fechamento distal proximal, com superficie interna
com serrilhas transversal atraumatico e com extremidades arredondadas (atraumaticas), no
tamanho medio-grande. esterilizado em irradiacao embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro no ms. compativel com o aparelho clipador storz, ao preço de r$ 69,9000
(sessenta e nove reais e noventa centavos) por un;
12) CONTRATADA: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA item 025 - agulha
para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao - bisel 30 graus, tubo da
injecao com conexao luer lock. agulha completamente revestida e isolada eletricamente esteril
tamanho a100x04 de g21 a g23. , ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete reais) por un; item 026
- agulha para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao - bisel 30 graus, tubo
da injecao com conexao luer-lock. agulha completamente revestida e isolada eletricamente,
esteril - tamanho a 50 x 04 - de g50 a g100 caixa com 25 unidades, ao preço de r$ 1.675,0000
(hum mil e seiscentos e setenta e cinco reais) por cx; item 173 - filtro mecânico hepa plissado
com membrana única hidrofóbica, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal
reta, uso adulto em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço
morto de 66 ml e volume tidal de 200 a 1500 ml, com acesso luer lock com tampa para monitoração
para capnógrafo, embalado em papel grau cirúrgico. resistência ao fluxo de 30l/min: menor ou
igual a 0,2kpa, peso do filtro menor un que 41g. eficiência de filtração viral e bacteriana de
99.9999%, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 174 - filtro para remocao
de leucocitos, para preparacao de hemacias. filtro para remocao de leucocitos de 1 unidade de
concentrado de hemacias ou sangue total, para uso em beira de leito. composto de: um filtro e um
penetrador para bolsa de sangue, compatível com todas as marcas e modelos de bolsas de
sangue exisitentes no mercado, sistema para auxiliar no preenchimento do filtro e remocao de ar
sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara de gotejamento transparente, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho. permitir ajuste da
velocidade de transfusão em aproximadamente 20 gotas para 1 ml de sangue. produto esteril,
atoxico e apirogenico, esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano
biocompatível, acondicionado em carcaça semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia
maior que 4log ou mais de 99,99% dos leucocitos presentes. recuperar mais que 90% de
hemoglobina. embalado individualmente em embalagem plastica, contendo as informacoes de
acordo com as legislacoes vigentes. caixa com 25 filtros., ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e
duzentos e cinquenta reais) por cx; item 175 - filtro para remocao de leucocitos, para preparacao
de plaquetas. filtro para remocao de leucocitos de ate 10 unidades de concentrado de plaquetas
produzidas, a partir de sangue total ou 1 unidade concentrado de plaquetas obtida por aferese
para uso em beira de leito. composto de um filtro e um penetrador para bolsa de sangue compativel
com todas as marcas e modelos de bolsas de sangue do mercado, sistema para auxiliar no
preenchimento do filtro e remocao de ar sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara
de gotejamento transparente para visualizacao e controle do processo de transfusao, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho permitir ajuste de
velocidade de transfusao ( 20 gotas para 1 ml de sangue). produto esteril, atoxico e apirogenico,
esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano, acondicionado em carcaça
semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia maior que log ou mais de 99,9% dos
leucocitos presentes. recuperacao de plaquetas maior que 90%. filtro embalado individualmente
em embalagem plastica contendo as informacoes de acordo com as legislacoes vigentes. caixa
com 25 filtros, ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e duzentos e cinquenta reais) por cx; item 245
- mascara laringea desc. n.01 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por
un; item 247 - mascara laringea desc. n.04 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco
reais) por ui; item 248 - mascara laringea desc. n.05 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000
(sessenta e cinco reais) por un; item 249 - mascara laringea desc. n.1,5 (sem latex), ao preço de
r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 250 - mascara laringea desc. n.2,0 (sem latex),
ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 251 - mascara laringea desc. n.2,5
(sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 261 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 1, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 262 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 2, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 263 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 3, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 264 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 4, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 265 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 5, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 266 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 0, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 325 - sistema aspiracao
14fr p/traqueostomia - sistema fechado, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un;
item 326 - sistema de aspiracao 14fr endotraqueal - sistema fechado, ao preço de r$ 75,0000
(setenta e cinco reais) por un;
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13) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA item 074 - cabo de ecg, com 05
(cinco) vias, compativel com monitor multiparametrico da marca dixtal dx 2010, ao preço de r$
180,0000 (cento e oitenta reais) por un; item 433 - tubo extensor para pni, uma via, em material
flexivel, livre de latex, com 2,5 metros de comprimento, com conectores compativeis com monitores
da marca prolife, alfamed e mindray, ao preço de r$ 169,0000 (cento e sessenta e nove reais)
por un;
14) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI item 022 - agulha para
puncao intra ossea composto de dispositivo plastico com trava de segurança e mola disparadora,
corpo plastico e trva de seguranca em policarbonato, com profunidade de penetracao ajustavel,
agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, tamanho
infantil, calibre 18g, diametro 1,25 mm, comprimento 23,6 mm, profundiade ajustavel 0,5 a 1,5 cm,
embalagem com dados de identificacao, validade, registro no ms e fabricante., ao preço de r$
198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un; item 301 - pulseira plastica para identificacao de
paciente adulto com logomarca da fundação hospitalar do município de varginha, impermeavel,
hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de inscricao que permite o uso de caneta
esferografica de forma indelevel, com campo para nome e data de nascimento, medindo 2,5 x 10
cm de comprimento e comprimento total de 25cm, na cor azul., ao preço de r$ 0,9000 (noventa
centavos) por un; item 302 - pulseira plastica para identificacao de acompanhante adulto com
logomarca, impermeavel, hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de inscricao que
permite o uso de caneta esferografica de forma indelevel, medindo 2,5 x 6,2cm de comprimento
e comprimento total de 25cm. na cor vermelha, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un;
item 382 - 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$ 141,8600 (cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) por un;
15) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 038 - atadura de
algodao ortopedico,medindo 10 cm de largura por 18 mt de comprimento, confeccionada em
fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel,
apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com
embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s.,
ao preço de r$ 0,6750 (xxxxxxxxx) por rl; item 108 - 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$
2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por un; item 109 - 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$
2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por un; item 111 - 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$
2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un; item 112 - 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$
2,9200 (dois reais e noventa e dois centavos) por un; item 124 - equipo para infusao simultanea
de 02 solucoes parenterais em pvc, com conectores luer femea, adaptador em y, intermediario
luer, comprimento 14cm, contendo 02 tampas reservas. embalagem individual (blister), uso unico
esterilizado por oxido de etileno (conexao 2 vias) embalagens com dados de identificacao,
procedencia, data de validade, reg. m.s. com tampa reserva, ao preço de r$ 1,9200 (hum real e
noventa e dois centavos) por un; item 153 - equipo macro gotas com injetor lateral, sistema
fechado, entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. fabricado em pvc transparente
e atóxico. possui tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. conforme portaria inmetro
502/11 de acordo com nbr 8536-5, embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de
etileno., com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s., ao preço de r$
2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por un; item 155 - equipo microgotas com camara
graduada (bureta), capacidade de 150 ml e escala de 1/1ml, injetor na tampa superior da camara
de borracha auto cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrofobo) na tampa superior com tampa
reversivel, alca de sustentacao de camara maior que 10 cm, ponta perfurante (penetrador) para
adaptacao em frasco, ampolas e bolsas de soro, e protetor da ponta perfurante em padrao iso,
camara de gotejamento flexivel, transparente e microgotejador, (relacao 60 gotas/ml), tubo
flxivel que liga a ponta perfurante a camara graduada (bureta), que contenha uma pinca clamp
"corta fluxo" que interrompe administracao quando necessario quando necessario e com injetor
lateral em "y", valvulado auto cicatrizante, conector luer lock rodtativo, e protetor de conector
esteril, descartavel, esteril, atoxico e apirogenico, embalado individualmente com dados de
identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no
ministerio da saude e que contemple a norma de referencia abnt nbr iso 8536-5, ao preço de r$
8,0000 (oito reais) por un; item 156 - equipo microgotas com injetor lateral, membrana auto
cicatrizante, ponta perfurante afaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco,
ampola ou bolsa. contendo protetor, camara de gotejamento rigida e transparente permitindo o
monitoramento do fluxo da solucao a ser administrada. tubo flexivel e transparente em pvc de no
minimo 1,20m de comprimento, regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com
seguranca, conector luer macho universal com protetor. conforme portaria 502/11 inmetro de
acordo com nbr 8536-5, embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificacao. lote, data de fabricacao e validade, registro no
ms conforme nbr 14041/1998., ao preço de r$ 2,4600 (dois reais e quarenta e seis centavos) por
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un; item 217 - lancetas estereis para teste de glicemia capilar (puncao digital) em aco inoxidavel,
ponta em visel e embutida em corpo plastico ou outro material compativel com a finalidade, com
tampa protetora de facil remocao. embalagem resistente que garanta a integrridade do produto
ate o momento da utilizacao. utilizacao unica por meio de dispositivo de seguranca conforme
nr32., ao preço de r$ 0,1990 (xxxxxxxxx) por un; item 378 - transofix - adaptador p/soro(bolsa)
s.fechado, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por pç; item 380 - tubo conector
(extensor) 120cm, rosca dupla (luer lock), embalados individualmente, embalagens contendo
lote, validade, fabricante e registro no m.s., ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos)
por un;
16) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE
COBRANCAS LTDA -ME - item 105 - cateter duplo lumem para acesso venoso central em
poliuretano, termosensivel, radiopaco, centimetrado e com extensao de linha 7fr x 20cm, com
agulha introdutora de 18ga x 6,35cm,um dialtador, um fio guia 0,32x60cm com ponta em "j",
conexao em luer lock, tampas removiveis com membrana auto cicatrizante, embalagem esteril
com dados de identificacao e registro ms., ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete reais) por
un; item 120 - sistema coletor para broncoscopia (secrecao), com capacidade 70ml, embalagem
individual com dados de identificacao e procedencia, esterilizado com oxido de etileno e registro
no m.s., ao preço de r$ 11,2400 (onze reais e vinte e quatro centavos) por pç;
17) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 063 - bolsa para colostomia/ileostomia transparente drenavel com colostomiareira protetora periestomal constituida por
gelatina, pectina, carboximetilcelulose sodica e poliisobutileno (stomahesive) com suporte adesivo
pre recortavel e demarcado de 64mm ( 2 1/2"), hipoalergenico nas versoes, confeccionada com
tres peliculas plasticas (a externa e um atela protetora perfurada e nao aderente) constituidas
por eva (acetato de vinil - etileno) e pvdc (cloreto de polivinideno) transparente rec 19 a 64 mm
- para cada bolsa acompanha um clips, ao preço de r$ 11,3000 (onze reais e trinta centavos) por
un; item 066 - bolsa drenavel com tela protetora barreira de resina sintetica plana recortavel com
ate 64mm, com adesivo e ssitema de fechamento por conectores plasticos lock'n roll. bolsa
drenavel transparente., ao preço de r$ 14,8500 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por
pç; item 069 - bolsa para estomia urinaria sistema 1 peça transparente, barreira de resina
sintetica plana recortável de 13-64mm composta por filme plastico de 4 camadas silencioso e
anti-odor. sistema de anti-refluxo e valvula de drenavel com regulagem de jato., ao preço de r$
22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 188 - fixador de tubo endotraqueal
oral, com protetor facial de hidrocolide e tira de fixacao de pescoco ajustavel e acolchoada, ao
preço de r$ 54,7000 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos) por un;
18) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 152 - equipo ambar para
administracao de drogas fotossensiveis em conformidade com a norma nbr 14041 (iso 8536-4)
com ponta perfurante iso, camara de gotejamento flexivel, filtro de particulas de 15 um para os
equipos com filtro, filtro bacteriologico para os equipos com entrada de ar, gotejador ajustado
para 20 gotas = 1 ml e microgotejador para 60 gotas = 1 ml, tubo extensor de pvc com 1,25 m,
pinca rolete, injetor lateral, e terminacao luer macho sem rosca (slip). acompanha saco plastico
protetor de solucoes fotossensiveis. esteril, em embalagem individual blister em papel grau
cirurgico, uso unico esterelizado por oxido de etileno, com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 8,5800 (oito reais e cinquenta e oito centavos) por un;
19) CONTRATADA: IMPLAMINAS PRODUTOS HOSPITALARES - item 043 - ambu em latex
capacidade total de 1500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara transparente com coxim em borracha
tamanho adulto. valvula de admissao de ar com conexao para a entrada do oxigenio. valvula de
escape, bolsa reservatorio e mangueira para conexão do ambu diretamente a rede de oxigênio
móvel ou fixa. eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de
r$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais) por un; item 044 - ambu em latex capacidade total de
500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara transparente com coxim em borracha tamanho infantil.
valvula de admissao de ar com conexao para a entrada do oxigenio. valvula de escape, bolsa
reservatorio e mangueira para conexão do ambu diretamente a rede de oxigênio móvel ou fixa.
eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de r$ 184,0000
(cento e oitenta e quatro reais) por un;
20) CONTRATADA: QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA - item 158 - equipo para transfusao
sanguinea com camara de filtro transparente e flexivel de 170 a 200 micras com area de filtragem
de 18 cm³, com camara de gotejamento transparente cristal, tubo extensor continuo sem
terminacoes em latex ou similar, transparente, cristal, flexivel, igual ou superior a 1,5 m de
comprimento, perfurador especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com
conicidade a 6% e protetores que garantam a sua esterilidade. esteril, apirogencio, atoxico,
embalado em papel grau cirurgico. pinca rolete para controle de gotejamento e conexao luer slip
ou luer lock. embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no ms., ao
preço de r$ 3,6800 (tres reais e sessenta e oito centavos) por al; item 171 - faixa smarch 20 cm
siliconizada - embalagem individual com dados de identificacao, procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 35,8100 (trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) por rl; item 320 seringa de perda de resistência descartavel 7ml, para ser utilizada na técnica de resistência
para anestesia peridural, sem agulha, com bico liso central (tipo slip), confeccionada em
polipropileno, atóxico, apirogênica. produto acabado de plastico transparente, permitindo a
visualização nitida do fluído aspirado, de fácil deslizamento, redução de atrito, permitindo maior
sensibilidade táctil para melhor localização do espaço peridurtal condizentes com a sua utilização,
estando liver de materia estranha ciscos ou sujeiras. embolo confeccionado em borracha sintetica
livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, apresentando espessura adequada
que facilita a visualização da dosagem. a embalagem deverá estar de acordo com o dispositivo
da lei nr.807890, art. nr. 31, ao preço de r$ 19,7000 (dezenove reais e setenta centavos) por un;
21) CONTRATADA: NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - item
058 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras
nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs, cor: branca,
comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 3,8400 (tres reais e oitenta e quatro
centavos) por un; item 059 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa,
elastico nos punhos e tiras nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura:
50 grs, cor: branca, comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e
noventa centavos) por un; item 244 - 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
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identificação e procedência, data de validade e registro no ministério da saúde., ao preço de r$
0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 377 - touca desc.com elastico, ao preço de r$ 0,1100
(onze centavos) por un;
22) CONTRATADA: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA item 036 - alça de polipectomia, descartável,
diâmetro: 2,3mm, comprimento: 160cm., ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item
161 - escova de limpeza descartavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios
flexiveis com canal de trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais)
por un; item 204 - kit para ligadura elastica, montado de 01 cilindro com 06 aneis em latex e 01
manopla, diametro: 9,5mm - 11.0mm, ao preço de r$ 540,0000 (quinhentos e quarenta reais) por
un; item 288 - pinca de biopsia para colonoscopia descartavel, formato oval, comprimento de
230cm, compativel com canal de biopsia de 2,3 mm, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco
reais) por un; item 289 - pinca de biopsia para endoscopia descartavel, formato oval, comprimento
de 160cm, compativel com canal de biopsia de 2,8 mm, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco
reais) por un; item 290 - pinça de biopsia para colonoscopia, fenestrada, permanente, reutilizavel
e autoclavavel. que possua formato oval, com 230 cm de comprimento, compativel com canal de
biopsia 3.2 mm, ao preço de r$ 922,0000 (novecentos e vinte e dois reais) por un; item 291 - pinça
de biopsia para endoscopia digestiva alta, fenestrada, permanente, reutilizavel e autoclavavel.
que possua formato oval, com 160 cm de comprimento, compativel com canal de biopsia 2.8 mm,
ao preço de r$ 922,0000 (novecentos e vinte e dois reais) por un.
Varginha, 31 de outubro 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 CONTROLADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 166/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 163/2020 (Ata de Registro de Preços: 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/
2020, 207/2020 e 208/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - bromazepam
3mg , ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 005 - carbamazepina 200mg, ao preço
de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 007 - clonazepam 2mg, ao preço de r$ 0,0500
(cinco centavos) por cp; item 010 - clorpromazina (cloridrato de) 25mg/5ml, ao preço de r$
1,0700 (hum real e sete centavos) por ap; item 011 - codeina (fosfato de) 300 mg + paracetamol
500mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 015 - diazepam 10mg, ao preço
de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 016 - diazepam 5mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis
centavos) por cp; item 017 - diazepan 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos)
por ap; item 020 - fenitoina sodica 100mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item
021 - fenitoina sodica 250mg/5ml, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por ap;
item 028 - gabapentina 300 mg, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por cp; item
033 - lorazepam 2mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 049 - paroxetina
(cloridrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 053 - sertralina
(cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 056 - tramadol
(cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 057 - tramadol (cloridrato
de) 50mg/ml, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por ap; item 058 - tramadol 100mg/2ml
(cloridrato de), ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por ap;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 001 alfentanila (cloridrato de) 2,5mg/5ml, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por ap; item 003 biperideno (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 006 clonazepam 0,5mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 009 - clorpromazina
(cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 012 - codeina
(fosfato de) 30mg, ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por cp; item 014 dextrocetamina 100mg/2ml, ao preço de r$ 13,7600 (treze reais e setenta e seis centavos) por
ap; item 018 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 2,1500 (dois reais e quinze centavos)
por ap; item 019 - etomidato 20mg/10ml, ao preço de r$ 14,7300 (quatorze reais e setenta e tres
centavos) por ap; item 022 - fenobarbital sodico 200mg/2ml, ao preço de r$ 1,8200 (hum real e
oitenta e dois centavos) por ap; item 023 - fenobarbital 100mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze
centavos) por cp; item 026 - fentanila (citrato de) 100mcg/2ml - embalagem estéril pack, ao preço
de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por ap; item 027 - flumazenil 0,5mg/5ml, ao preço
de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por ap; item 029 - haloperidol 5mg, ao preço de r$
0,1800 (dezoito centavos) por cp; item 032 - isoflurano 240ml / 240 ml, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por fr; item 034 - metadona (cloridrato) 10mg, ao preço de r$ 0,8500
(oitenta e cinco centavos) por cp; item 035 - metadona (cloridrato de) 5mg, ao preço de r$ 0,4400
(quarenta e quatro centavos) por cp; item 036 - metadona 10mg/1ml, solucao injetavel. analgesico
opioide. necessita de receita amarela, ao preço de r$ 2,9400 (dois reais e noventa e quatro
centavos) por ap; item 037 - midazolam 15mg, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos)
por cp; item 038 - midazolam 15mg/3ml , ao preço de r$ 3,8300 (tres reais e oitenta e tres
centavos) por ap; item 039 - midazolam 20mg/10ml , ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e
cinquenta centavos) por fr; item 042 - morfina (sulfato de) 0,2mg/ml - esteril pack, ao preço de r$
4,8000 (quatro reais e oitenta centavos) por ap; item 043 - morfina (sulfato de) 10mg, ao preço
de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 044 - morfina (sulfato de) 10mg/ml, ao preço de r$
2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por ap; item 045 - morfina (sulfato de) 2mg/2ml esteril
pack, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por ap; item 046 - morfina (sulfato de)
30mg , ao preço de r$ 1,0700 (hum real e sete centavos) por cp; item 047 - nalbufina (cloridrato
de) 10mg/ml, ao preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por ap; item 048 - naloxona
(cloridrato de) 0,4mg/ml, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por ap; item 050 - propofol 100mg/
10ml , ao preço de r$ 12,8500 (doze reais e oitenta e cinco centavos) por ap; item 051 - propofol
200mg / 20ml, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por ap; item 052 - remifentanila (cloridrato
de) 2mg, ao preço de r$ 38,1000 (trinta e oito reais e dez centavos) por fr;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 002 - amitriptilina (cloridrato
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de) 25mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito centavos) por cp;
4) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 031 - haloperidol solucao
oral 20 ml, ao preço de r$ 2,4700 (dois reais e quarenta e sete centavos) por fr;
5) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 025 - fentanila
(citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$ 6,0500 (seis reais e cinco centavos) por fr; item 040 midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por ap; item
041 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por ap; item
054 - sevoflurano 250mg / 250 ml, ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e trinta reais) por fr;
6) CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- item 013 - dexmedetomidina 100 mcg/ml - 2ml, ao preço de r$ 20,9000 (vinte reais e noventa
centavos) por ap.
Varginha, 31 de outubro 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 ONCOLÓGICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 167/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 164/2020 (Ata de Registro de Preços: 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/
2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020 e 221/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - acido
zoledronico 4mg/5ml pronto p/uso, ao preço de r$ 21,4500 (vinte e um reais e quarenta e cinco
centavos) por fr; item 015 - cisplatina 50mg/50ml, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
fa; item 016 - citarabina 1g/10ml (pronto para uso), ao preço de r$ 58,8800 (cinquenta e oito reais
e oitenta e oito centavos) por fa; item 018 - clor. de topotecano 4mg/4ml, ao preço de r$ 210,0000
(duzentos e dez reais) por ap; item 027 - doxorrubicina (clor. de) 10mg i.v, ao preço de r$ 38,7000
(trinta e oito reais e setenta centavos) por fr; item 031 - fluoro-uracil 500mg/10ml injet.pronto p/
uso, ao preço de r$ 5,3200 (cinco reais e trinta e dois centavos) por fa; item 032 - fluorouracil 1g/
20ml frasco ampola contendo 1g/20ml, ao preço de r$ 11,2600 (onze reais e vinte e seis centavos)
por fa; item 049 - irinotecano (clor. de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 41,6000 (quarenta e um reais
e sessenta centavos) por fr; item 072 - vincristina (sulfato de) 2mg/2ml, ao preço de r$ 28,0000
(vinte e oito reais) por fa;
2) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 009 - carboplatina
450mg/45ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por fr; item
010 - ciclofosfamida 1gr pó entemporaneo injetável, ao preço de r$ 44,7800 (quarenta e quatro
reais e setenta e oito centavos) por fa; item 011 - ciclofosfamida 200mg pó intemporanio injetavel,
ao preço de r$ 12,0600 (doze reais e seis centavos) por fa; item 012 - ciclofosfamida 50mg, ao
preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por cp; item 044 - ifosfamida 500mg inj., ao preço
de r$ 62,4200 (sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) por fa;
3) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 063 pamidronato dissódico 90mg/10ml, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por fa;
4) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A - item 017 - cladribina 1mg/ml 8ml, ao preço de r$
1.502,1500 (hum mil e quinhentos e dois reais e quinze centavos) por fa;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 013 - ciproterona (acetato
de) 50mg, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por cp; item 028 - doxorrubicina
(clor. de) 50mg iv, ao preço de r$ 44,7000 (quarenta e quatro reais e setenta centavos) por fa;
item 037 - gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por cp; item 038 - gencitabina
(clor. de) 200mg/5ml, ao preço de r$ 29,5800 (vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) por
fr; item 040 - hidroxiureia 500mg cp, ao preço de r$ 1,3400 (hum real e trinta e quatro centavos)
por cp; item 051 - megestrol (acetato de) 160mg, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa
centavos) por cp; item 068 - tretinoina 10mg, ao preço de r$ 12,4100 (doze reais e quarenta e um
centavos) por cp; item 073 - vinorelbina 20mg, ao preço de r$ 126,2200 (cento e vinte e seis reais
e vinte e dois centavos) por cp; item 074 - vinorelbina 30mg, ao preço de r$ 189,4000 (cento e
oitenta e nove reais e quarenta centavos) por cp;
6) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 002 - acido folinico 50mg/5ml, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 003 - acido
zoledronico 4mg po liofilizado, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 005 anagrelide (cloridrato) 0,5mg, ao preço de r$ 26,7400 (vinte e seis reais e setenta e quatro
centavos) por cp; item 006 - bicalutamida 50 mg, ao preço de r$ 1,2200 (hum real e vinte e dois
centavos) por cp; item 008 - capecitabina 500mg, ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta
centavos) por cp; item 025 - docetaxel 20mg - fr/ap, ao preço de r$ 76,8000 (setenta e seis reais
e oitenta centavos) por fa; item 026 - docetaxel 80mg, ao preço de r$ 188,5000 (cento e oitenta
e oito reais e cinquenta centavos) por fa; item 045 - inibidor de aromatase 1mg (anastrozol), ao
preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por cp; item 054 - mesna 400mg/4ml ap, ao preço
de r$ 9,0000 (nove reais) por ap; item 059 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de r$
75,0000 (setenta e cinco reais) por fr; item 066 - temozolomida 20 mg, ao preço de r$ 15,5000
(quinze reais e cinquenta centavos) por cap;
7) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 030 - filgrastima
300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por fa; item
036 - fulvestranto 250mg/5ml, ao preço de r$ 446,0000 (quatrocentos e quarenta e seis reais)
por ap; item 046 - inibidor lhrh leuprolida 7,5mg, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais)
por fr; item 064 - tamoxifeno (citrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,7900 (setenta e nove centavos)
por cp;
8) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 020 dacarbazina 100mg po liofilizado fr/ap, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa
centavos) por fa; item 021 - dacarbazina 200mg pó liofilizado, ao preço de r$ 29,4000 (vinte e
nove reais e quarenta centavos) por fa; item 023 - daunorrubicina (cloridrato de) 20mg/ml+dil fr/
ap , ao preço de r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por fr; item 029 - etoposideo 100mg / 5 ml frs
injetavel/pronto p/uso , ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por fa;
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item 035 - fosfato de fludarabina 50mg, ao preço de r$ 265,0000 (duzentos e sessenta e cinco
reais) por fr; item 039 - gencitabina (clor. de) antineoplasico 1g, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta
reais) por fr; item 043 - ifosfamida 1gr frasco/po liofilizado, ao preço de r$ 44,9000 (quarenta e
quatro reais e noventa centavos) por fa; item 058 - mitoxantrona (clor. de) 20mg/10ml, ao preço
de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por ap; item 060 - oxaliplatina 50mg-fr/pó liofilizado, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por fa; item 061 - paclitaxel 100mg/16,7ml frasco injetavel
pronto p/uso, ao preço de r$ 36,5000 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) por ap; item 062
- paclitaxel 300mg/50ml, ao preço de r$ 94,0000 (noventa e quatro reais) por fa.
Varginha, 31 de outubro 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 para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 168/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 165/2020 (Ata de Registro de Preços: 224/2020, 225/2020, 226/2020, 227/
2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/
2020,237/2020, 238/2020 e 239/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - acetilcisteina
200mg , ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta e nove centavos) por env; item 002 - acetilcisteina
600mg, ao preço de r$ 0,8700 (oitenta e sete centavos) por env; item 003 - aciclovir creme 10gr,
ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por tb; item 006 - acido acetilsalicilico
100mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 007 - acido ascorbico 500mg/5ml,
ao preço de r$ 0,6700 (sessenta e sete centavos) por ap; item 008 - acido folico 5mg , ao preço
de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 010 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$ 9,6600
(nove reais e sessenta e seis centavos) por ap; item 011 - agua destilada 10ml, ao preço de r$
0,3000 (trinta centavos) por ap; item 015 - albendazol 400mg, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito
centavos) por cp; item 019 - amicacina 500mg/2ml, ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta
centavos) por ap; item 022 - amiodarona (cloridrato de) 200 mg, ao preço de r$ 0,5700 (cinquenta
e sete centavos) por cp; item 024 - amoxicilina + clavulanato de potassio 875mg + 125mg, ao
preço de r$ 2,1500 (dois reais e quinze centavos) por cp; item 027 - anlodipino (besilato de)
10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 028 - anlodipino (besilato de) 5mg, ao
preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 029 - atenolol 25mg, ao preço de r$ 0,0500
(cinco centavos) por cp; item 030 - atenolol 50mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp;
item 032 - azitromicina 500mg, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por
cp; item 035 - benzilpenicilina potassica 5.000.000 ui, ao preço de r$ 7,8000 (sete reais e oitenta
centavos) por fa; item 036 - bicarbonato de sodio 8,4% 10ml, ao preço de r$ 0,6100 (sessenta
e um centavos) por ap; item 039 - bromoprida 10mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos)
por cp; item 042 - butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 10mg + 250mg, ao preço de r$
0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 047 - captopril 25mg, ao preço de r$ 0,0400
(quatro centavos) por cp; item 048 - captopril 50mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por
cp; item 055 - cefalexina 500mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item
058 - cefepima 1g, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fa; item 059 - ceftazidima
sodica 1g, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por fr; item 065 - cilostazol 100mg, ao preço de
r$ 0,4700 (quarenta e sete centavos) por cp; item 066 - cilostazol 50mg, ao preço de r$ 0,2300
(vinte e tres centavos) por cp; item 067 - ciprofloxacino (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$
0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 083 - cloreto de sódio 0,9% 10ml, ao preço de r$
0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 085 - cloreto de sódio 20% 10ml, ao preço de r$
0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 095 - deslanosido 0,4mg/2ml, ao preço de r$ 1,5500
(hum real e cinquenta e cinco centavos) por ap; item 097 - dexametasona (acetato de) creme
10mg/10g, ao preço de r$ 1,1700 (hum real e dezessete centavos) por tb; item 099 - dexametasona
(fosfato dissodico de) 10mg/2,5ml, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por ap; item
101 - dexametasona 4mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 104 dexclorfeniramina (maleato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por cp; item 108 diclofenaco sódico 75mg/3ml-ap, ao preço de r$ 0,7400 (setenta e quatro centavos) por ap; item
112 - diltiazen (cloridrato de) 60mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 116
- dipirona sódica 500mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 119 - dobutamina
(cloridrato de) 250mg/20ml, ao preço de r$ 5,6200 (cinco reais e sessenta e dois centavos) por
un; item 126 - epinefrina (hemitartarato de) 1mg/1ml - adrenalina, ao preço de r$ 1,8300 (hum
real e oitenta e tres centavos) por ap; item 128 - espironolactona 50mg, ao preço de r$ 0,3600
(trinta e seis centavos) por cp; item 136 - furosemida 20mg/2ml, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta
centavos) por ap; item 137 - furosemida 40mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp;
item 138 - gentamicina (sulfato de) 80mg/2ml, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos)
por ap; item 141 - gliclazida 30mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp; item 142
- glicose 25% 10ml, ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 143 - glicose
50% 10ml, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito centavos) por ap; item 150 - hidroclorotiazida
50mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 151 - hidrocortisona (succinato sodico
de) 100mg, ao preço de r$ 2,0900 (dois reais e nove centavos) por ap; item 152 - hidrocortisona
(succinato sodico de) 500mg, ao preço de r$ 4,4900 (quatro reais e quarenta e nove centavos)
por ap; item 156 - imipenem + cilastatina sodica 500mg + diluente, ao preço de r$ 22,5000 (vinte
e dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 157 - indapamida 1,5mg , ao preço de r$ 0,1400
(quatorze centavos) por cp; item 161 - ipratropio (brometo de) solucao p/ inalacao 0,25mg/ml
20ml, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por vd; item 163 - isossorbida (mononitrato
de) 20mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 170 - levofloxacino 500mg, ao
preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por cp; item 172 - levotiroxina sodica 25mcg, ao
preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 173 - levotiroxina sodica 100mcg, ao preço de r$
0,0800 (oito centavos) por cp; item 181 - loperamida (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 182 - losartana potassica 50mg, ao preço de r$ 0,0900 (nove
centavos) por cp; item 186 - metformina (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis
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centavos) por cp; item 187 - metformina (cloridrato de) 850mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por cp; item 188 - metildopa 250mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp;
item 189 - metildopa 500mg , ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos) por cp; item 190 metilprednisolona 125mg, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por fr; item 191 - metilprednisolona
500mg, ao preço de r$ 18,3000 (dezoito reais e trinta centavos) por fr; item 193 - metoclopramida
(cloridrato de) 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,4400 (quarenta e quatro centavos) por ap; item 197 metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 5,4000 (cinco reais e quarenta centavos) por tb; item 198
- metronidazol 250mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 199 - metronidazol
500mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e
cinco centavos) por bol; item 202 - naproxeno 500mg, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove
centavos) por cp; item 203 - neomicina (sulfato de) +bacitracina zincica 5mg/g + 25ui/g pomada
15g , ao preço de r$ 2,2200 (dois reais e vinte e dois centavos) por tb; item 204 - neomicina(sulfato)
5mg/g + bacitracina 250ui/g - 50g, ao preço de r$ 7,2600 (sete reais e vinte e seis centavos) por
tb; item 207 - nistatina 100.000 ui/ml suspensao oral 50ml - sem sabor, ao preço de r$ 3,9000 (tres
reais e noventa centavos) por fr; item 208 - nistatina 100.000ui/4g creme vaginal 60g, ao preço
de r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por tb; item 209 - nitrofurantoina 100mg , ao preço
de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por cp; item 213 - norfloxacino 400mg, ao preço de r$ 0,3300
(trinta e tres centavos) por cp; item 215 - omeprazol sodico 40mg + diluente, ao preço de r$
24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por fa; item 217 - ondansetrona (cloridrato de)
4mg/2ml, ao preço de r$ 1,2600 (hum real e vinte e seis centavos) por ap; item 218 - ondansetrona
(cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por ap;
item 221 - paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 222 - paracetamol
750mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito centavos) por cp; item 229 - prednisona 20mg, ao preço
de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 230 - prednisona 5mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 233 - prometazina (cloridrato de) 50mg/2ml, ao preço de r$ 1,8900
(hum real e oitenta e nove centavos) por ap; item 245 - simeticona 750mg/10ml emulsao oral , ao
preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois centavos) por fr; item 260 - sulfadiazina de prata 1% 400g, ao
preço de r$ 32,8000 (trinta e dois reais e oitenta centavos) por pt; item 261 - sulfadiazina de prata
1% 50g, ao preço de r$ 5,4200 (cinco reais e quarenta e dois centavos) por pt; item 262 sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp;
item 266 - sulfato ferroso 40mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas),
nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 272 - tiamina
(cloridrato) 300mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 026 anfotericina b 50mg, ao preço de r$ 26,5000 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) por fa; item
033 - azitromicina 500mg ev, ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por fr; item 041 bupivacaina (clor)+glicose 0,5% 4ml pesada -esteril pack , ao preço de r$ 10,0000 (dez reais)
por fr; item 070 - cisatracurio (besilato de) 10mg/5ml , ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais)
por ap; item 075 - clonidina (cloridrato de) 150mcg/ml, ao preço de r$ 7,4000 (sete reais e
quarenta centavos) por ap; item 087 - colagenase 18ui/30g, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais)
por tb; item 089 - complexo b, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 094 - dantrolen
sodico 3 1/2 h20 + diluente, ao preço de r$ 174,9500 (cento e setenta e quatro reais e noventa
e cinco centavos) por fr; item 109 - difenidramina (cloridrato) 50mg/ml, ao preço de r$ 15,9000
(quinze reais e noventa centavos) por ap; item 130 - fenilefrina (cloridrato) 10mg/ml - 1ml, ao
preço de r$ 9,2700 (nove reais e vinte e sete centavos) por ap; item 134 - fluconazol 200mg/
100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos)
por ap; item 166 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,25% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$
24,2000 (vinte e quatro reais e vinte centavos) por fa; item 167 - levobupivacaina (cloridrato de)
0,5% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fa; item 168 levobupivacaina (cloridrato de) 0,5%+epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$
27,5000 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) por fa; item 169 - levobupivacaina isobarica
(cloridrato) 0,5% 4ml esteril pack, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por ap;
item 171 - levofloxacino 500mg / 100 ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
16,2200 (dezesseis reais e vinte e dois centavos) por bol; item 174 - lidocaina (cloridrato de) 1%
s/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por fr; item 175 - lidocaina (cloridrato de)
2% +epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por ap; item
177 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/ v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por
fr; item 179 - lidocaina (cloridrato) 2% geleia esteril 10g (seringa)., ao preço de r$ 17,2000
(dezessete reais e vinte centavos) por tb; item 180 - lidocaina spray 10% 50ml (cloridrato de), ao
preço de r$ 44,4000 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos) por fr; item 185 - metaraminol
10mg/ml - 1ml, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por ap; item 196 - metoprolol (tartarato de)
5mg/5ml, ao preço de r$ 15,3000 (quinze reais e trinta centavos) por ap; item 210 - nitroglicerina
50mg/10ml, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por fa; item 214 - oleo mineral 100% 100ml, ao
preço de r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por fr; item 231 - prilocaina (cloridrato) 30mg
+ felipressina 0,03 ui - tubete 1,8ml, ao preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco
centavos) por tbt; item 232 - prometazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 264 - sulfato de bario 100% 150ml suspensao oral, ao preço de r$
14,8000 (quatorze reais e oitenta centavos) por fr; item 268 - teicoplanina 200mg/3ml, ao preço
de r$ 38,4000 (trinta e oito reais e quarenta centavos) por fa; item 276 - voriconazol 200mg, ao
preço de r$ 149,0000 (cento e quarenta e nove reais) por fa;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 050 - carvao ativado po 1mg/
kg, ao preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais) por kg; item 086 - clorexidina
0,12% (solução oral) 250ml - isenta numero registro m.s., ao preço de r$ 12,6000 (doze reais e
sessenta centavos) por un; item 129 - esponja de gelatina absorvivel 80 x 125mm (100cm²) x
10mm.tamanho 100, ao preço de r$ 129,0000 (cento e vinte e nove reais) por un; item 176 lidocaina (cloridrato de) 2% com adrenalina 1:1000.000 ou 1:200.000, 1,8ml tubete, ao preço de
r$ 2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por tbt; item 216 - omeprazol 20mg - apresentacao:
blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,1400
(quatorze centavos) por cp;
4) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 145 - gluconato de calcio 10% 10ml, ao
preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por ap; item 251 - solucao de bicarbonato de
sodio 8,4% 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por fr;
5) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - item 091 - contraste radiologico
nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 320 mg / ml iodo, seringa
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preenchida de 100 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante,
registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa pressao 60
compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 092
- contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 320 mg /
ml iodo, seringa preenchida de 50 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do
fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa
pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres
reais) por un; item 093 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada,
concentracao de 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 75 ml, embaladas individalmente,
embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo
conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de
r$ 100,0000 (cem reais) por un;
6) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A - item 200 - micafungina sodica 100mg ev, ao preço de
r$ 318,6300 (trezentos e dezoito reais e sessenta e tres centavos) por ap;
7) CONTRATADA: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - item 160 - meio de contraste radiologico nao ionico com iodo 300mg/ml - 50 ml, ao preço de r$ 32,8000 (trinta e dois reais e oitenta
centavos) por fr;
8) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 005 - aciclovir ev 250 mg,
ao preço de r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por fr; item 016 - albumina humana 20%
10g/50ml, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) por fr; item 018
- alteplase 50mg + diluente , ao preço de r$ 2.088,3300 (dois mil e oitenta e oito reais e trinta e tres
centavos) por ap; item 052 - carvedilol 12,5mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp;
item 053 - carvedilol 3.125mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 054 - carvedilol
6,25mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 071 - claritromicina 500mg, ao preço
de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por cp; item 073 - clindamicina (fosfato de)
600mg/4ml, ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por ap; item 074 - clonidina
(cloridrato de) 0,1mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp; item 088 - colchicina
0,5mg, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por cp; item 111 - diltiazen (cloridrato de)
30mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 115 - dipirona sodica 1g/2ml, ao preço
de r$ 0,5700 (cinquenta e sete centavos) por ap; item 122 - enoxaparina sodica 20mg/0,2ml seringa com dispositivo de segurança, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta centavos)
por sg; item 127 - espironolactona 25mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item
148 - hidralazina (cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,3700 (trinta e sete centavos) por cp; item
164 - ivermectina 6mg, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por cp; item 194 - metoprolol
(succinato de) 25mg, ao preço de r$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por cp; item 195 - metoprolol
(succinato de) 50mg, ao preço de r$ 0,4600 (quarenta e seis centavos) por cp; item 201 - oleato
de monoetanolamina 0,05g/2ml , ao preço de r$ 5,8000 (cinco reais e oitenta centavos) por ap;
item 205 - neostigmina (metilsulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por
ap; item 211 - nitroprusseto de sodio 50mg/2ml, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta
centavos) por ap; item 224 - piperacilina-tazobactan 2g+250mg , ao preço de r$ 32,0000 (trinta
e dois reais) por fa; item 239 - retinol+colecalciferol+oxido de zinco+ac.borico
225.000ui+40.500ui+6,75g/45g, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por
tb; item 240 - rivaroxabana 10 mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta e dois centavos)
por cp; item 241 - rivaroxabana 15mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta e dois
centavos) por cp; item 242 - rivaroxabana 20 mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta
e dois centavos) por cp; item 275 - varfarina sodica 5mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze
centavos) por cp;
9) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 034 - benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, ao preço de r$ 7,1000 (sete reais e dez
centavos) por ap; item 060 - ceftriaxona sodica 1g i.m. + diluente, ao preço de r$ 9,4900 (nove
reais e quarenta e nove centavos) por fa; item 061 - ceftriaxona sodica 1g iv, ao preço de r$
6,6900 (seis reais e sessenta e nove centavos) por ap; item 072 - claritromicina 500mg iv, ao
preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por fa; item 113 - dimenidrinato + cloridrato de piridoxina
+ frutose + glicose 30mg+50mg+1000mg+1000mg/10ml - ev, ao preço de r$ 2,4600 (dois reais e
quarenta e seis centavos) por ap; item 123 - enoxaparina sódica 40mg/4ml -seringa com dispositivo
de segurança, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por sg; item 124 - enoxaparina sódica
60mg/0,6ml - seringa com dispositivo de segurança, ao preço de r$ 26,5000 (vinte e seis reais e
cinquenta centavos) por sg; item 125 - enoxaparina sódica 80mg/0,8ml - seringa com dispositivo
de segurança, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por sg; item 184 - meropenem 500mg,
ao preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por fr; item 225 - piperacilina-tazobactan
4g+500mg, ao preço de r$ 16,7900 (dezesseis reais e setenta e nove centavos) por fr; item 227
- polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fa; item 243
- rocuronio (brometo de) 50mg/5ml, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos)
por ap; item 269 - teicoplanina 400mg/3ml, ao preço de r$ 47,5000 (quarenta e sete reais e
cinquenta centavos) por fa; item 277 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove
reais e noventa centavos) por cp;
10) CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - item 009 - acido
tranexamico 250mg/5ml, ao preço de r$ 3,5400 (tres reais e cinquenta e quatro centavos) por ap;
11) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 004 - aciclovir
400mg, ao preço de r$ 1,1200 (hum real e doze centavos) por cp; item 017 - alopurinol 300mg, ao
preço de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 023 - amoxicilina + clavulanato de
potassio 500mg+125mg, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por cp; item 096 - desogestrel
0,075mg, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por cp; item 246 - sinvastatina 20mg, ao preço
de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp;
12) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 012 - agua destilada 1l - sistema
fechado, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por fr; item 013 - agua destilada
250ml - sistema fechado, ao preço de r$ 2,3100 (dois reais e trinta e um centavos) por fr; item
014 - agua destilada 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,0800 (dois reais e oito centavos)
por fr; item 068 - ciprofloxacino 200mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por bol; item 069 - ciprofloxacino 400mg/200ml sistema fechado frasco ou bolsa, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por bol; item 155 - hidroxietilamido
6% - frasco ou bolsa - 500ml, ao preço de r$ 29,1000 (vinte e nove reais e dez centavos) por fr;
item 247 - solucao cloreto de sodio 0,9% 100ml, sistema fechado, autocicatrizante c/ sitio lateral
para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço
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de r$ 1,9900 (hum real e noventa e nove centavos) por fr; item 248 - solucao cloreto de sodio
0,9% 1000ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao de medicamentos inerte
ergomico em polietileno - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa
e cinco centavos) por fr; item 249 - solucao cloreto de sodio 0,9% 250ml, sistema fechado
autocicatrizante c/ sitio lateral para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por fr; item 250 solucao cloreto de sodio 0,9% 500ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao
de medicamentos inerte ergomico livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,5900
(dois reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 252 - solucao de glicose 5% e cloreto de
sodio 0,9% 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos)
por fr; item 253 - solucao de glicose 5% e cloreto de sodio 0,9% 500ml sistema fechado, ao preço
de r$ 2,5900 (dois reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 254 - solucao de glicose 5%
isotonica 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,0900 (dois reais e nove centavos) por fr; item
255 - solucao de glicose 5% isotonica 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais
e cinquenta e cinco centavos) por fr; item 256 - solucao de ringer com lactato 500ml sistema
fechado, ao preço de r$ 2,6900 (dois reais e sessenta e nove centavos) por fr; item 257 solucao de ringer simples 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,6900 (dois reais e sessenta
e nove centavos) por fr; item 259 - solucao manitol 20% 250ml sistema fechado - frasco ou
bolsa, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco centavos) por fr;
13) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 063 - cetoprofeno
100mg iv, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por fr;
14) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 158 insulina humana nph 100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta
centavos) por fr; item 159 - insulina humana regular 100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 16,5000
(dezesseis reais e cinquenta centavos) por fa;
15) CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- item 079 - cloreto de calcio 10% 10ml, ao preço de r$ 11,4900 (onze reais e quarenta e nove
centavos) por ap; item 135 - fluoresceína sódica 20% 1g/5ml, ao preço de r$ 14,1900 (quatorze
reais e dezenove centavos) por ap; item 271 - tiamina (cloridrato de) 100mg/ml, ao preço de r$
7,9900 (sete reais e noventa e nove centavos) por ap;
16) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 025 - ampicilina sodica 2g+sulbactam
sodico 1g, ao preço de r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por fr; item 040 - bromoprida
10mg/2ml, ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por ap; item 057 - cefazolina sodica
1g , ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por ap; item 219 - oxacilina sodica 500mg, ao preço de
r$ 1,8300 (hum real e oitenta e tres centavos) por fa; item 273 - vancomicina (cloridrato de)500mg,
ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por fr.
Varginha, 31 de outubro 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 EXAMES DIVERSOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 196/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 193/2020 (Ata de Registro
de Preços: (048/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - item 022 - 36
un de colangioressonância ao valor de R$ 339,00 (trezentos e noventae nove reais) por exame.
Varginha, 31 de outubro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVOS DE CONTRATOS – OUTUBRO/2021
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
veículo
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
calibração em balanças
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:

101/2019 – II aditivo
IDEAL LOCAÇÕES LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Contratação de serviços especializados na locação de
12 (doze) meses
Licitação nº. 135/2019 – Pregão Presencial nº. 129/2019
Eduardo Veloso
Rosana de Paiva Silva Morais
12 (doze) meses, contados a partir de 23/10/2021
R$ 16.200,00
R$ 16.200,00
23/10/19
05/10/21
093/2020 – I aditivo
EXATA SERVIÇOS METROLÓGICOS LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Contratação de serviços especializados para realização de
12 (doze) meses
Licitação nº. 136/2020 – Pregão Presencial nº. 133/2020
Nathali Cavalcanti Cossa
Rosana de Paiva Silva Morais
12 (doze) meses a partir de 13/10/2021.

Valor Aditado:
R$ 2.020,00
Valor Contratado:
R$ 2.020,00
Data do Contrato:
13/10/20
Data do Aditivo:
05/10/21
=
Nº Contrato:
027/2019 – VI aditivo
Contratada:
THV SANEAMENTO EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
mão de obra para execução de serviços na construção civil
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 009/2019 – Pregão Presencial nº. 008/2019
Signatário pela Contratada:
Thiago Narciso Rezende
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilíbrio econômico financeiro
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Acrescido:
R$ 86.206,26
Valor Contratado:
R$ 1.138.105,68
Data do Contrato:
08/02/19
Data do Aditivo:
05/10/21
=
Nº Contrato:
193/2017 – IV aditivo
Contratada:
INTENSIVE CARE – SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento em UTI – Unidade de Tratamento Intensivo
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 110/2017 – Pregão Presencial nº. 104/2017
Signatário pela Contratada:
Cláudio Márcio de Carvalho Silva
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 23/10/2021
Valor Aditado:
R$ 971.250,00
Valor Contratado:
R$ 789.000,00
Data do Contrato:
23/10/17
Data do Aditivo:
05/10/21
=
Nº Contrato:
103/2020 I - aditivo
Contratada:
MENDES & MENDES ORTOPEDIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 001/2020 - Credenciamento nº 002/2020 Chamamento Público nº 002/2020, Inexigibilidade nº 008/2020
Signatário pela Contratada:
Eugênio César Mendes
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses a partir de 03/11/2021
Valor Aditado:
R$ 600.000,00
Valor Contratado:
R$ 600.000,00
Data do Contrato:
03/11/20
Data do Aditivo:
29/10/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 147/2021, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 002/2021, devidamente homologado pela portaria 059/2021;
NOME
LUIZA FARIA SOARES FERREIRA

BASE/CARGO
CLASSIF
LAVRAS - MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR
1º

Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 002/2021, 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, 29 de outubro 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
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PORTARIA Nº 148/2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE.

gratificada de Apoiador de Base, entre os dias 27/11/2021 a 26/12/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor em 27/11/2021, revogando todas as disposições em contrário.
Varginha/MG, 04 de novembro de 2021.

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
JOÃO PAULO DE JESUS HONÓRIO
NEPOMUCENO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 03 de novembro 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 149/2021, DE 4 DE NOVEMBRO 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 empregado público abaixo relacionado para o exercício da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
KENNEDY GERALDO RODRIGUES
NEPOMUCENO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 04 de novembro 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 150/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO
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, e com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR o empregado Público LUIZ CARLOS FURTADO DOS SANTOS, Condutor de
Ambulância da base descentralizada de Cássia-MG, para assumir, temporariamente, a função
gratificada de Apoiador de Base, entre os dias 03/11/2021 a 02/12/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 03/11/2021, revogando todas as disposições em contrário.
Varginha/MG, 04 de novembro 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 151/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO
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, e com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR a empregada Pública JULIA MARIA DE CASSIA ARAÚJO, Técnica de Enfermagem da base descentralizada de Luminárias-MG, para assumir, temporariamente, a função

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5º TERMO ADITIVO
INEXIGIBILIDADE Nº 008/2017
PROCESSO 102/2017
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços
de atividades postais para coleta, transporte e entrega de documentos no âmbito nacional,
conforme necessidades do Cissul.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas – Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Cnpj: 34.028.316/0015-09
Base Legal: artigo 57, inciso II, da lei 8.666/93.
Varginha, 04 de novembro de 2021. Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 055/2021
PROCESSO Nº 080/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE BOLSAS,
MOCHILAS E MACACÕES.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: LAVANDERIA E TINTURARIA REZENDE LTDA
CNPJ: 17.846.452/0001-91
Valor: R$ 300,00 (trezentos reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso V, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 04 de novembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 11/2021
CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA VARGINHENSE
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora promulga o seguinte,
DECRETO
Art. 1º Fica concedido ao SR. ALIR SANAGIOTTO , o Título de “CIDADANIA HONORÁRIA
VARGINHENSE”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
Art. 2º O Título de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 03 de novembro de 2021. 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Secretário

