VARGINHA:
139 anos de prosperidade
Cidade que acredita em um amanhã sempre melhor!
Aniversário é marcado por um verdadeiro “canteiro de obras” por todo o município.
Varginha avança e não pára!
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SUPERAÇÃO E AUTOCUIDADO:
CAMPANHA OUTUBRO ROSA
O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um
mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e
diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido
como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O
objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de
mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a
conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos
serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.
Veja abaixo, algumas dúvidas comuns entre as mulheres:
Mas afinal, como a mulher pode perceber a doença?
Acredita-se que o sintoma do câncer de mama mais fácil de ser
percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de
dor. A pele da mama pode ficar semelhante a uma casca de laranja;
também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Devese lembrar de que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso
é importante consultar um profissional de saúde especializado.
Recomenda-se que toda mulher, com 40 anos ou mais de idade,
procure um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o
exame clínico das mamas anualmente. Além disso, para mulheres
entre 50 e 69 anos recomenda-se fazer, ao menos, uma mamografia
a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo
que não tenha sintomas.
O que faz o exame clínico das mamas? Neste exame
poderão ser identificadas alterações. Se necessário, será indicado
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um exame mais específico, como a mamografia.
O que é a mamografia? É um exame simples que consiste
em Raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor
ainda é bem pequeno.
O que pode aumentar o risco de se desenvolver câncer
de mama? Se uma pessoa da família – principalmente a mãe, irmã
ou filha – teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem
mais chances de desenvolver um câncer de mama. Quem já teve
câncer em uma das mamas ou câncer de ovário, em qualquer idade,
também deverá atentar-se. As mulheres com maior risco de
desenvolver o câncer de mama devem tomar cuidados especiais,
fazendo, a partir dos 35 anos de idade, o exame clínico das mamas e
a mamografia, uma vez por ano.
O autoexame previne a doença? O exame das mamas
realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no
conhecimento do próprio corpo. Entretanto, esse exame não substitui
o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde
treinado. Caso a mulher observe alguma alteração, deve procurar
imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência.
O que mais a mulher pode fazer para se cuidar? Ter uma
alimentação saudável e equilibrada (com frutas, legumes e verduras),
praticar atividades físicas (qualquer atividade que movimente seu
corpo) e não fumar. Essas são algumas dicas que podem ajudar na
prevenção de várias doenças, inclusive do câncer.
O câncer de mama é uma das doenças que mais atinge as
mulheres no Brasil. Segundo informações publicadas pelo Instituto
Nacional do Câncer [INCA], são aproximadamente 55 mil novas
pacientes no país todos os anos. No entanto, em índices globais, as
estatísticas são ainda mais alarmantes, ocupando o segundo lugar,
atrás apenas do câncer de pulmão, representando um grande
problema de saúde pública em todo o mundo. Ressalta-se que a faixa
etária continua sendo um dos fatores de risco primordiais, uma vez
que, quatro entre cada cinco mulheres com câncer de mama,
apresenta mais de 50 anos de idade. Portanto, é essencial destacar
que o diagnóstico precoce da doença pode ser conseguido através
do autoexame e da mamografia.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Varginha, 139 anos de prosperidade
Varginha completa 139 anos,
nesse 7 de outubro de 2021 e o que
marca esse aniversário é uma verdadeira
revolução. São obras por toda a cidade,
equipes e maquinários que transformam
o município em um lugar ainda melhor
para viver. Mesmo com a pandemia,
Varginha não parou e não se intimidou.
Muito pelo contrário, a Administração
Municipal sempre defendeu agir baseada
em um consenso que fosse bom para
toda a população. O resultado foi um
equilíbrio para defender a saúde, a
educação, a economia e também outros
segmentos.
A cidade foi a primeira do Estado
a assinar o decreto de liberdade
econômica para diminuir a burocracia e
consequentemente atrair novos Toda iluminação pública trocada por led
investimentos. “Varginha criou uma onda,
rompendo barreiras e gerando realmente uma computador. E agora os estudantes também vão
ressonância para todo o Estado e por isso, obrigado ganhar tablets para aumentar ainda mais a interação
prefeito”. A declaração foi feita pelo secretário de e garantir maior aprendizado.
Na saúde, os investimentos não param. A
Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando
Passalio na solenidade de assinatura de protocolo construção do Hospital da Criança prossegue em
de intenções com 12 novas empresas e cinco em ritmo acelerado. A administração da pandemia por
expansão que somam R$ 500 mil gerando mais de parte de uma equipe de profissionais lideradas pelo
1 mil empregos. de acordo com o Novo Caged - Prefeito Vérdi Melo nortearam as decisões que
Cadastro de Empregos - de janeiro até agosto deste minimizaram os reflexos do coronavírus na
ano, foram gerados 1.916 empregos. O Porto Seco população. Após 18 meses, o Hospital de Campanha
é um dos investimentos que mais atraem e favorecem - que chegou a contar com 195 profissionais que
lutaram pelas vidas de 685 pacientes internados de
empreendimentos na cidade e região.
A revitalização da iluminação pública, com altíssima complexidade - encerrou as atividades no
a instalação de 18 mil novas luminárias de led traz dia 30 de setembro.
A cidade ganha novos espaços de lazer para
a economia para os cofres públicos. Com a atual
crise de energia no país a Prefeitura vai economizar a população como nos “Bairros Rio Verde e Sagrado
mais de 450 mil Kwh ao mês, o que corresponde Coração e Mont Serrat. Calçadas que são
em média a 3 mil residências ou uma cidade de 10 verdadeiras pistas para caminhada como nas
mil habitantes. E reflete em mais segurança para a Avenidas Zoroastro Franco de Carvalho e Otávio
população devido à maior eficiência de luminosidade Marques de Paiva. O incentivo ao esporte ganha
ímpeto com a inauguração do Ginásio de Artes
e também em economia para os cofres públicos.
A educação prossegue com aulas remotas Marciais e Ginástica Artística, na sede da Secretaria
e presenciais. Mais de 33 mil kits de cestas básicas Municipal de Esporte e Lazer - Semel - no bairro
foram distribuídos aos estudantes da rede municipal São Geraldo, atendendo a uma antiga reivindicação
de ensino. A Prefeitura criou o vale internet para dos técnicos e atletas.
Novas rotatórias nos Bairros Vila Paiva e
ajudar alunos e professores que mantêm o contato
diários com os alunos através do celular ou Santa Maria foram construídas para aumentar a

Calçada com piso intertravado e recapeamento asfáltico no Santa Maria

segurança de pedestres e condutores
de veículos dando maior fluidez no
trânsito.
A pavimentação asfáltica é diária e
as vias se transformaram em um
verdadeiro “tapete”. A revitalização do
córrego da Avenida Otávio Marques de
Paiva segue a todo vapor, para resolver
problemas antigos de alagamentos
frequentes naquela região. A obra vai
contemplar a construção de calçadas
para a prática de caminhadas.
Novas sedes abrigam as
Secretarias
Municipais
de
Desenvolvimento Econômico, Saúde,
Agricultura e Turismo.
A cultura destinou recursos aos
artistas que ficaram com a renda
financeira comprometida. A Fundação
Cultural conquistou um ar condicionado
central para o Theatro Municipal Capitólio. O Projeto
5ª da Boa Música avançou por fronteiras até então
desconhecidas por meio das lives.
O Turismo investe em melhorias no
Zoológico, no Terminal Rodoviário, no Aeroporto e
na implantação do Memorial do Et, que vai receber
um planetário, e um esaço dedicado a história do
ET.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente
adota a compensação ambiental em novos
empreendimentos imobiliários e desenvolve projetos
técnicos de reconstituição da flora.
O Programa ProHorta avança e já é sustento
para famílias.
E assim, Varginha segue com uma
infraestrutura composta por um Aeroporto Regional,
tratamento de água e esgoto, um complexo de
hospitais, unidades de saúde e uma UPA que é
referência, de acordo com o Ministério da Saúde,
um Shopping que é atração para toda a região,
Faculdades, Universidades, escolas e várias
representações de serviços nacionais.
A cafeicultura continua tendo relevância
ainda maior com diversas torrefações, armazéns,
escritórios e empreendimentos do setor.
Assim, Varginha avança! Cidade que acredita
em um amanhã ainda melhor!

Rotatória do Santa Maria garante maior fluidez no trânsito
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EQUIPE DA SEMEL PARTICIPA DE TREINAMENTO DE
CAMPO DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE JUDÔ - 2021
Judocas da Prefeitura de
Varginha, que integram a equipe da
Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer – SEMEL- participaram do
1º Treinamento de Campo de Judô
presencial de 2021. O evento foi
no último sábado, das 9h às 17h,
em Belo Horizonte com
organização da Federação Mineira
de Judô - FMJ.
Nove judocas da SEMEL
foram comandados pelo técnico
Lucas Corrêa Reis, que foi um dos
professores que conduziu o
Treinamento. “Este foi o primeiro
contato com outros judocas desde
o início da pandemia e serviu de
parâmetro para avaliar o
desempenho dos atletas diante da
paralisação das competições”,

explica o técnico varginhense.
Participaram atletas das
categorias Sub 13 até Veteranos
de clubes e academias filiados a
FMJ dentro de padrão de
segurança e prevenção da Covid19 como local amplo e arejado,
uso de máscara, entre outros.
Equipe do Judô de Varginha que
participou do Treinamento:
Enzo de Almeida Silva
Hendryw Romão de Carvalho
Cauã Luca Costa Vicente
Diego Martins Vicente
Bruna Martimiano Ferreira
Bruna Luiza Pereira Guido
Marco Antônio Paulino Barros
Arthur Baldoni
Ghiselli Moreira Baliza
Técnico: Lucas Correa Reis

Varginha realiza o 1º Encontro de Patinadores do
Sul de Minas com presença de profissionais renomados
Varginha vai realizar o 1º Encontro
de Patinadores do Sul de Minas, no
próximo fim de semana. O evento vai
reunir “feras” desse esporte como
Gabriela Pimpão, Diego Rachadel e
Felipe Zambardino que são patinadores
profissionais de Santa Catarina e acaba
de confirmar participação também
Nicoly Machaddo.
A ideia de realizar esse evento surgiu
de um grupo de patinadores de
Varginha. “Como a Prefeitura de
Varginha incentiva a prática de atividades
físicas, por meio da Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer – Semel – abraçou
mais essa novidade”, explica o
secretário da Semel, André do Vôlei.
A professora e coordenadora de
Serviços da Semel, Jacqueline
Mesquita, conta que o grupo de
patinadores aumentou muito na cidade
durante a pandemia por ser um esporte
individual. Ela revela que para o encontro
do fim de semana já são 90 inscritos.
“Para fazer a inscrição basta enviar
mensagem
no
Instagran
patins.varginha”, explica Jacque.
A programação vai começar no
sábado, dia 9, com wokshop das 9h às
12h, na Semel (Bairro São Geraldo)
quando serão ensinadas técnicas para
patinar, freiar, como descer morro e fazer

manobras. Às 18h, os patinadores
vão fazer um “rolê” saindo de frente a
Ottima Veículos, seguindo pela Av.
Princesa do Sul, passando pelo
centro, Av. São José e chegando à
Vila Paiva onde terá uma “aulão de
dança” e sorteio de brindes. Todo o
trajeto terá suporte da Guarda Civil
Municipal e ambulância. A Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros
também já receberam ofício sobre
esse evento. Vale destacar que os
participantes devem estar usando os
EPI´s – Equipamentos de Proteção
Individual.
O prefeito de Varginha, Vérdi Melo
ressalta que neste mês do aniversário
dos 139 anos do município, “esse
evento tem o intuito de suavizar a
rotina que estamos enfrentando.
Quem gosta e pratica patins poderá
usufruir da programação e quem não
pratica poderá curtir a socialização
dos participantes que respeitarão os
protocolos sanitários e inclusive já
queremos agradecer a visita dos
patinadores profissionais – que sejam
todos muito bem-vindos a Varginha”.
No domingo, dia 10, às 7h, haverá
um encontro na Arena da Vila Paiva,
para a despedida dos profissionais e
dos patinadores participantes.
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Prefeitura realiza solenidade que marca o fechamento do Hospital de
Campanha e inaugura memorial em homenagem as vítimas da Covid-19
A Prefeitura de Varginha realizou na
manhã da quinta-feira, 30, a cerimônia
que marcou o encerramento das
atividades assistenciais do Hospital de
Campanha. Foram 18 meses com 685
atendimentos de pacientes internados
de altíssima complexidade.
O diretor da Universidade Federal
de Alfenas - Unifal, Paulo Roberto
Rodrigues de Souza lembrou muito
bem do telefonema que recebeu em
uma manhã de domingo, da então
diretora da UPA, Rosana Moraes pedido
autorização para montar o Hospital de
Campanha no prédio da Unifal, o que
viabilizaria os atendimentos, inclusive
pela proximidade da UPA.
“Nunca imaginei que pudesse
‘comemorar’ o fechamento de um
hospital, pois ele já nasceu provisório,
mas atendeu todo o check list da
Secretaria de Estado da Saúde e com
20 leitos de CTI e 30 de enfermaria
atendemos a macorregião Sul e quero
agradecer todos que contribuíram para
chegar a esse momento, que não é o
encerramento da pandemia, mas
atingimos à marca de 150 mil vacinas
e deixo registrado a gratidão e o tributo
às vítimas da Covid-19”, declarou o
superintendente Especial de
Enfrentamento à Covid-19, o médico
infectologista Luiz Carlos Coelho que
desde o início da pandemia esteve à
frente do enfrentamento ao coronavírus.
A estrutura do Hospital de
Campanha, incluindo mobiliário,
equipamentos, medicamentos e outros
itens terão destinação ao atendimento
do SUS. Foi formada uma comissão
que analisará a melhor destinação
incluindo UBS, Policlínica Central,
Hospital Bom Pastor e o Hospital da

O superintendente do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid, Luiz Carlos
Coelho; o vice-presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Rodrigo
Naves; o vice-prefeito Leonardo Ciacci; o prefeito Vérdi Melo, o diretor do campus
da Unifal, Paulo Roberto Rodrigues de Souza; o secretário Municipal de Governo,
Honorinho Ottoni e o secretário Municipal de Saúde, Armando Fortunato Filho

Criança. O vice-presidente da Câmara
Municipal, vereador Rodrigo Naves
parabenizou “o prefeito Vérdi que não
poupou esforços para o enfrentamento
à Covid-19 e estendeu também o
agradecimento à direção da Unifal nas
pessoas do diretor Paulo Roberto
Rodrigues de Souza e do vice-reitor
Alessandro Antônio Costa Pereira.
A cerimônia de encerramento das
atividades do Hospital de Campanha
ocorreu no auditório da Unifal, onde o
prefeito Vérdi Melo destacou que “o
momento é de reflexão, pois a
pandemia não acabou, sendo assim,
a população tem que continuar com a
responsabilidade da prevenção”. Vérdi
também agradeceu a “todos os
profissionais, parceiros, Unifal, Polícia
Militar, Guarda Civil Municipal, a
Superintendência Regional de Saúde,
Fundação Hospitalar, a Igreja, a

Balões contendo sementes de Ipê foram soltos em homenagens às vítimas da Covid

imprensa que teve e tem papel
importantíssimo orientando a população
- foi fundamental - evitando que
pudéssemos perder ainda mais vidas”.
O prefeito reafirmou que a Prefeitura vai
continuar trabalhando firme, agora, para
enfrentar os reflexos da pandemia e
citou os secretários municipais
presentes Willian Gregório Grande
(Obras e Serviços Urbanos), Honorinho
Ottoni (Governo), Sérgio Takeishi
(Administração), José Manoel
Magalhães
(Habitação
e
Desenvolvimento Social) e Gleicione
Aparecida Dias Bagne de Souza
(Educação). “Vamos entregar tablets
para os estudantes para minimizar o
tempo perdido e todos os nossos
secretários municipais vão trabalhar
para a retomada da economia e do novo
normal”, afirmou Vérdi.
O Hospital de Campanha chegou a

contar com 195 profissionais na luta
para salvar vidas. O pároco da Paróquia
do Divino Espírito Santo, padre Rafael,
reafirmou que a população e as
autoridades podem continuar contando
com o apoio da igreja e com as
orações. O representante da Igreja
evangélica Lagoinha, Arlei afirmou que
se chegamos nesse momento de
desativar o Hospital de Campanha “é
porque o trabalho foi bem feito”. Ele
citou um trecho bíblico de Salomão Eclesiastes 3 - que leva à reflexão sobre
o tempo, “...tempo de curar; tempo de
derrubar, e tempo de edificar; tempo de
chorar, e tempo de rir...”. A cerimônia
foi encerrada com um Pai Nosso.
Logo após, todos se dirigiram à
Praça Cléber de Holanda, onde foi
construído um memorial em
homenagem às vítimas da Covid-19,
momento em que foram soltos 349
balões representando cada vítima fatal.
Dentro de cada balão continha uma
semente de Ipê gentilmente doada pela
Florestal Casa da Árvore.
A Prefeitura informa que as
unidades de gripe das UBS Bom Pastor
e Canaã também deixam de funcionar
a partir deste 30 de setembro de 2021.
Os
atendimentos
ocorrerão
normalmente na porta de entrada para
sintomáticos gripais na UPA 24h.

Padre Rafael e Pastor Arlei

O prefeito Vérdi Melo representantes da equipe de profissionais da saúde em frente
ao memorial em homenagem às vítimas do coronavírus
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Obras de Iluminação Pública não param em Varginha
A Prefeitura de Varginha, após
concluir a substituição de 18 mil pontos
de iluminação pública em 600 Km de
ruas e avenidas e mais de 150 obras
de extensão de postes por toda a
cidade, está concluindo as obras de
melhoria e eficientização de energia
com a troca das lâmpadas de vapor
de sódio por luminárias LED nas
inúmeras Praças.
Todo a gestão do projeto foi
coordenada pela Secretaria de
Planejamento (SEPLA), cujas obras
serão iniciadas no início desse mês de
outubro, um presente para o aniversário
da cidade.
Segundo o coordenador do projeto,
Pedro Gazzola, houve um pequeno
atraso devido a falta de alguns
materiais no mercado e serão
utilizadas luminárias ornamentais de
led em substituição aos dois níveis de
iluminação existentes em praças,
conforme critério para cada situação e
arquitetura, proporcionando economia

de energia, mantendo os padrões de
iluminância adequados ao conforto dos
usuários e tornando as áreas públicas
mais seguras e convidativas.
Por ter um Índice de Reprodução
de Cores acima de 70%, mais que o
dobro da atual iluminação de vapor de
sódio (amarela), o LED proporciona um
cenário de maior destaque à
arborização e vegetação urbana ,
mesmo com a competição física
existente, proporcionando às nossas
praças, qualidade de vida e benefício
ecológico à população,
De acordo com o prefeito Verdi
Lúcio Melo, "outros Projetos estão a
caminho, como as obras de
substituição das históricas catenárias
no centro da cidade, extensões de
mais redes de iluminação, como a
Avenida Miguel Alves e Contorno e
projetos especiais que trarão
embelezamento e destaque para nossa
cidade, cada dia mais bonita e
iluminada".

Prefeitura adere à Campanha Nacional
de Prevenção de Acidentes do
Trabalho
A prevenção de acidentes de trabalho deve fazer parte do dia a dia
de trabalhadores, empregadores e de toda a sociedade. Acidentes e doenças
do trabalho, além de incapacitar e matar trabalhadores, cujas perdas são
inestimáveis, trazem prejuízos a todos os brasileiros. Por isso, a Prefeitura
de Varginha, visando propagar a cultura de prevenção de acidentes e doenças
do trabalho aderiu à Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho – CANPAT 2021, cujo objetivo é manter as boas práticas de
Segurança e Saúde no Trabalho, o combate ao trabalho infantil e o trabalho
análogo ao de escravo no ambiente laboral.

Segurança e Saúde no Trabalho:
um valor para o município,
um valor para o Brasil.

ATENÇÃO QUEM PERDEU AS DATAS DA VACINAÇÃO
CONTRA A RAIVA ANIMAL:
você pode levar os cães e gatos para serem imunizados
ainda em outros dois dias:
- domingo, dia 17, das 8h às 11h e das 13h às 17h
- segunda-feira, dia 18, das 8h às 11h e das 13h às 16h.
O Setor de Zoonoses de Varginha fica na Av. dos Imigrantes,
3.758. O telefone para mais informações é o 3223 7970.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

LEI Nº 6.883, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.
INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG, A
SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica instituída, no Calendário Oficial de Eventos do Município de Varginha – MG a Semana
Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Parágrafo único. A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será
celebrada anualmente, na semana que compreende o período entre os dias 21 a 28 de agosto de
cada ano.
Art. 2º Entende-se por Deficiência Intelectual o funcionamento intelectual significativamente
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: Comunicação; Cuidado pessoal; Habilidades
sociais; Utilização dos recursos da comunidade; Saúde e segurança; Habilidades acadêmicas;
Lazer; Trabalho. Deficiência Múltipla: é a associação de duas ou mais deficiências.
Art. 3º Durante o mês de agosto, o objetivo é de conscientizar a população e a sociedade quanto
a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, divulgando amplamente a Lei Brasileira de Inclusão, lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa Com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Art. 4º As comemorações da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla
visam ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social
desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação, podendo ser
firmadas parcerias visando realizar ações como palestras, debates, distribuição de material
gráfico de orientação à comunidade em geral, entre outras iniciativas.
Art. 5º A Semana Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla passa a ser realizada anualmente e integrará o Calendário Oficial de Eventos do Município de Varginha, ficando às
atividades em razão da semana de conscientização, livres e abertas às instituições públicas e
privadas, entidades representativas que atuam com as pessoas com deficiência intelectual e
múltipla.
§ 1º Durante o mês de que trata esta Lei, o Poder Executivo poderá envidar esforços no sentido
de articular, mobilizar e conscientizar a sociedade, bem como a população em geral, através de
políticas públicas que levem ao debate e a sensibilizar para a importância da inclusão.
§ 2º O Poder Público Municipal poderá celebrar parcerias com outras entidades governamentais
e com a iniciativa privada a fim de organizar as atividades e incentivar a realização da Semana
Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de setembro de 2021; 138º da Emancipação
Político Adminitrativo 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.884, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NA
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica extinto do Quadro Geral dos Servidores da Prefeitura Municipal de Varginha o
seguinte cargo de provimento efetivo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
QUANTIDADE
NOMENCLATURA
NÍVEL
2
TNS/ES/Dentista
E-24
Parágrafo único. A extinção dos cargos acima mencionados se dá em razão da necessidade
de adequar o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, haja vista a
aposentadoria de servidores públicos da SEMUS, conforme apurado no Processo Administrativo
nº 10.098/2021.
Art. 2º Fica criado na estrutura administrativa do Município de Varginha, especialmente na
Secretaria Municipal de Saúde, o seguinte cargo de provimento efetivo, cujas atribuições constam das respectivas normas municipais atinentes ao seu exercício:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
QUANTIDADE
NOMENCLATURA
NÍVEL
1
TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da Família
E-24
Art. 3º As funções gratificadas serão exercidas exclusivamente por servidor público nomeado
em caráter efetivo, observadas as atribuições do cargo respectivo.
Art. 4º O Relatório de Estimativa do Impacto Orçamentário-financeiro, consta do Anexo I desta
Lei, não existindo aumento de despesa, tendo em vista a compatibilidade de gastos entre a
criação e a extinção dos cargos.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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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, 24 de setembro de 2021; 138º da Emancipação
Político Adminitrativo 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
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
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 6.884
DESPESA DO TIPO CONTINUADA
OBJETO DA DESPESA: Criação de cargo na Estrutura da Administração Municipal
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão custeadas pelo Orçamento do Município de
Varginha.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021: Sem reflexo, pois não aumenta a despesa orçamentária já
prevista para o exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício,
obrigatoriamente, constará dotação específica para atender as despesas com pessoal.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício, constará
dotação específica para atender as despesas com pessoal.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A despesa criada não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que sua fonte de recurso, advém da redução permanente das despesas pela
extinção dos cargos efetivos.
METODOLOGIA DE CÁLCULO: Para apuração utilizou-se como metodologia de cálculo o valor
da extinção em confronto com a criação do cargo.
COMPARATIVO DE DESPESAS E RECEITAS COM A CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS:
- RECEITA COM A EXTINÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS: R$ 12.806,80/mês (doze mil, oitocentos
e seis reais e oitenta centavos).
- DESPESAS COM A CRIAÇÃO DO CARGO EFETIVO: R$ 9.605,11/mês (nove mil, seiscentos e
cinco reais e onze centavos).
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.885, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica o Município de Varginha AUTORIZADO a conceder subvenção social ao VARGINHA
ESPORTE CLUBE - VEC, associação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 18.987.503/
0001-68, com sede nesta cidade, a fim de promover e fomentar o desporto no município.
Parágrafo único. A subvenção social de que trata o caput da presente Lei será no importe de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês e será destinada ao custeio de transporte por meio de
ônibus, em vias urbanas ou rodoviárias, dos atletas e demais membros da comissão técnica,
para treinos ou disputas em campeonatos oficiais ou amistosos dentro ou fora dos limites
territoriais do Município de Varginha.
Art. 2º Como contrapartida, o Varginha Esporte Clube – VEC, deverá:
I) manter um plantel de atletas de categorias de base e profissionais, comissão técnica e
colaboradores para participação do VEC nos torneios organizados pela Federação Mineira de
Futebol – FMF, sendo que, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos atletas inscritos deverão ser
residentes no Município de Varginha a pelo menos 1 (hum) ano;
II) assumir o pagamento relativo aos salários e encargos sociais dos atletas, comissão técnica e
colaboradores;
III) divulgar o nome do Município de Varginha nos jogos que disputar;
IV) promover melhorias nos campos cedidos pelo Município, através dos benefícios concedidos
pela Lei de Incentivo ao Esporte, devendo tais melhorias ser previamente programada e autorizadas pelo Poder Executivo Municipal;
V) fomentar a prática do esporte na modalidade de futebol para crianças e adolescentes do
Município, nos campos cedidos pela Prefeitura Municipal, utilizando aplicação de métodos de
treinamentos físicos, técnicos e táticos em sistema de intercâmbio profissional com a comissão
técnica do VEC, cedendo o uso de seus uniformes, logomarcas e materiais esportivos, conforme
disponibilidade do Clube;
VI) oferecer aos profissionais eventualmente disponibilizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, cursos de capacitação perante à Confederação Brasileira de Futebol, sendo no
mínimo 1 (um) curso por ano para um dos funcionários disponibilizados.
Art. 3º O Varginha Esporte Clube deverá prestar contas ao Município de Varginha, especialmente à Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, das despesas realizadas com os
recursos da subvenção ora concedida.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser realizada trimestralmente, sob pena de
obstarem-se novas transferências de recursos.
Art. 4º A subvenção social de que trata a presente Lei poderá ser mantida nos exercícios
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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
ANDRÉ LUIZ CORREA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LEI Nº 6.885
DESPESA DO TIPO CONTINUADA
OBJETO DA DESPESA: Subvenção Social.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas serão custeadas pelo Orçamento do Município de
Varginha.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021: Sem reflexo, pois não aumenta a despesa orçamentária já
prevista para o exercício de 2021.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício, constará
dotação específica para atender a despesa com a concessão da subvenção.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: Sem reflexo, pois o Orçamento do referido exercício, constará
dotação específica para atender a despesa com a concessão da subvenção.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A despesa criada não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que sua fonte de recurso advém do aumento da receita do ICMS.
METODOLOGIA DE CÁLCULO:
COMPARATIVO DE DESPESAS E RECEITAS:
- RECEITA ESTIMADA COM O AUMENTO DO ICMS: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
- DESPESAS MENSAL COM A CONCESSÃO DA SUBVENÇÃO: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 10.626, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781 DE 22 DE DEZEMBRO 2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superávit financeiro em 31/12/2020, da conta
corrente nº 34.971-4, fonte de recurso nº 212, a saber:
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento - Programa do exercício de 2021 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº 6.781
de 22/12/2020, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à
seguinte dotação orçamentária:

212

ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
16.01

VALOR

10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.51

TOTAL

Obras e Instalações

09

contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 04 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
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
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 212
Conta: 34.971-2 – Banco do Brasil

ANEXO ÚNICO
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
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seguintes, desde que seus respectivos orçamentos contemplem dotações específicas para
custeio da despesa, a qual correrá à conta de dotação orçamentária própria do Município,
podendo ser suplementada se necessário, observando-se, para esse fim, o disposto no artigo
43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como abrir crédito especial, se for o
caso.
Art. 5º O relatório da estimativa de impacto orçamentário consta no anexo único da presente Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de setembro de 2021; 138º da Emancipação
Político Adminitrativo do Município.

FICHA FONTE

OUTUBR
O
OUTUBRO

7.000,00
7.000,00

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superávit financeiro verificado no
exercício de 2020, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Saldo bancário em 31/12/2020
59.221,53
(-) Restos a pagar
790,00
(=) Superavit Apurado
58.431,53
(-) Valor utilizado
50.000,00
(-) Valor do presente Decreto
7.000,00
(=) Saldo remanescente em 20/09/2021
1.431,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.627, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781 DE 22 DE DEZEMBRO 2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2020, da fonte
de recurso nº 255, do Programa PRO - HOSP 2019, a saber:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº 6.781
de 22/12/2020, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
119
255
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30
Material de consumo
27.000,00
TOTAL
27.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superávit financeiro verificado no
exercício de 2020, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 04 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
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
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 255 - Programa PRO-HOSP 2019 (Parcela Excepcional)
Conta: 74.093 - 4 – Banco do Brasil
Saldo bancário em 31/12/2020
(-) Restos a pagar
(=) Superavit Apurado
(-) Valor utilizado
(-) Valor do presente Decreto
(=) Saldo remanescente em 28/09/2021

30.755,90
0,00
30.755,90
0,00
27.000,00
3.755,90
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 200
Conta: 83.686 - 9 – Banco do Brasil - Concurso Público - 2018

DECRETO Nº 10.628, DE 04 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$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
41
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30
Material de consumo
50.000,00
TOTAL
50.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recursos provenientes de:
V – excesso de arrecadação por expectativa, (art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/
1964), proveniente de recursos próprios da FHOMUV conta bancária da FHOMUV - Banco do
Brasil, agência 0032 - 9, conta corrente nº 56202 - 5.
TOTAL
50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 04 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
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.629, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781 DE 22 DE DEZEMBRO 2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781 , e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superávit financeiro em 31/12/2020, da conta
corrente nº 83.686-9, fonte de recurso nº 200, a saber:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento - Programa do exercício de 2021 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº 6.781
de 22/12/2020, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 17.461,45 (dezessete mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), à seguinte dotação
orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
340
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30
Material de Consumo
10.461,45
341
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
7.000,00
TOTAL
17.461,45
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superávit financeiro verificado no
exercício de 2020, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 24 de setembro 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
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

Saldo bancário em 31/12/2020
(-) Restos a pagar
(=) Superavit Apurado
(-) Valor utilizado
(-) Valor do presente Decreto
(=) Saldo remanescente em 28/09/2021

28.114,95
10.653,50
17.461,45
0,00
17.461,45
0,00

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.093, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Avelino Ferreira da Silva Neto
Motorista – E-12
47º
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Gilcimar Henrique Firmino
Motorista – E-12
49º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.116, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e com fulcro no artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica deste Município e por força da
decisão proferida em Recurso Extraordinário 1.0000.20.026693-0/001,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a servidora FLAVIANE REZENDE ALVES MELIATO, do cargo de Educador
Infantil – E-18/A, nomeada pela Portaria nº 17.042, de 22 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.117, 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 pedido, o servidor ALEXANDER GONZAGA DE LIMA, do cargo de Oficial de
Serviços Públicos/Pedreiro-Nível E-06, nomeado pela Portaria nº 13.960/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 23/08/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.118, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam relotados nas Secretarias Municipais, os Cargos de Provimento Efetivo, especificados no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
Oficial de Administração
E-10
SEHAD
SEAGRI
1
Operador de Veículos Pesados E-13
SOSUB
SEAGRI
Art. 2º Em decorrência das relotações de cargos de que trata o artigo anterior, os seus ocupantes ficam redistribuídos, passando a ter exercício nas respectivas Secretarias Municipais,
conforme consta no quadro abaixo:
MATRÍCULA
23.239-1
29.580-8

NOME
CARGO
NÍVEL ORIGEM DESTINO
Marcelo de Oliveira Costa
Oficial de Administração
E-10
SEHAD
SEAGRI
Leandro Fonseca de Carvalho Operador de Veículos Pesados E-13
SOSUB
SEAGRI

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.120, DE 28 DE SETEMBRO 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 18.079/2021.
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 18.121, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o membro nomeado pela Portaria nº 17.032/2020, abaixo relacionado, do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA:
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
a) ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE VARGINHA
SUPLENTE: Fernanda Cristina Silva Figueredo
em substituição a senhora Adriana Batista de Paiva
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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:
MATRÍCULA

CARGO

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Art. 2° No desempenho de suas funções, o membro ora nomeado deverá observar as disposições constantes da Portaria nº 16.788/2020, que permanece inalterada em seus demais termos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.122, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

SERVIDORA

OUTUBR
O
OUTUBRO

SECRETARIA

PERÍODO DE GOZO

Marilene Martins Roza
26.152-6
Educador Infantil
SEDUC
De 27/09/2021 a 26/10/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.123, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
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 10.378/2021:
SERVIDORA
MATRÍCULA
FUNÇÃO
SECRETARIA
Jessica Turola Silva Aguiar
30.942-6
Agente Conselho Tutelar
SEHAD
Art. 2º A servidora afastada com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de 2021,
deverá se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º A servidora autorizada ao exercício de atividades no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância fica ciente que cessada a situação de emergência
em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020, deverá
retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das atividades.
Art. 4º Caso a servidora relacionada no art. 1º, necessite realizar tratamento de saúde durante
o regime de teletrabalho que a impossibilite do exercício das funções, ficará sujeita às regras
para entrega de atestados médicos, conforme estabelecido pelo Órgão em que for lotada.
Parágrafo único. Cessada a incapacidade laboral, deverá retornar imediatamente ao regime de
teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.124, DE 28 DE SETEMBRO 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 da
servidora GILDA ELIANE LINO, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01,
matrícula 19.771-3, conforme Processo Administrativo nº 13.821/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 16/09/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.125, DE 29 DE SETEMBRO 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 da
servidora SILMARA APARECIDA GOULART TRISTÃO, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, matrícula 17.785-7, conforme Processo Administrativo nº 4.804/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.126, DE 29 DE SETEMBRO 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 da
servidora CLAUDIA APARECIDA HERCULANO RODRIGUES, detentora do cargo de Auxiliar de
Serviços Públicos/Servente Escolar, nível E-01, matrícula 26.084-4, conforme Processo
Administrativo nº 4.588/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.127, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 12.350/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, MARCILENE APARECIDA PAULINO para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Sindicante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria Municipal,
podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de ponto até a
entrega do relatório final.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.128, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora EDIVANE FERREIRA SCOTINI, do cargo de Técnico de
Enfermagem - Nível EF-06, nomeada pela Portaria nº 9.045/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 24/09/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.130, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Suspender o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância autorizado à servidora SILVANA CANDIDO DA SILVA MARTE, matrícula 29.842-6,
detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Capinador/Readaptada, através da Portaria
nº 18.061/2021.
Art. 2º A suspensão de que trata o art. 1º decorre do fato de a servidora não se encontrar mais
em estado gravídico.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.133, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Readaptar a servidora SORAIA DE AZEVEDO, em caráter provisório por 01(um) ano, para
exercer o novo rol de atribuições funcionais constantes no Processo Administrativo nº 186/
2021, no cargo de Auxiliar de Enfermagem/Readaptado, nível EF-05, matrícula 9.660, sem prejuízo de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitada de exercer as suas
ativida-des atuais, conforme apurado no referido Processo Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.138, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para compor o CONSELHO MUNICIPAL
DA JUVENTUDE DE VARGINHA – COMJUVE:
PODER GOVERNAMENTAL
REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
TITULAR : Guilherme Valucci Azedo Dias
SUPLENTE : Túlio Carvalho Tibúrcio
REPRESENTANTES DA POLÍCIA MILITAR
TITULAR : 3º Sargento Darlan Esquincalha Moreno
SUPLENTE : 3º Sargento Patrícia Aparecida Vassolo Souto
REPRESENTANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
TITULAR : Anelize Benfica
SUPLENTE : Fernando José da Silva
REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
TITULAR : Rafael Alírio de Toledo
SUPLENTE : Wender Reis Ramos
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
TITULAR : Solange Inácio Ribeiro Conde
SUPLENTE : Erika Aparecida Trombini de Souza
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
TITULAR : Jackeline Mesquita
SUPLENTE : Rodrigo Olegário da Silva
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
TITULAR : Camila Curi Silveira Santos
SUPLENTE : Mauro Alves da Costa
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - SEHAD
TITULAR : Mariana de Oliveira Lemes
SUPLENTE : Alessandra de Carvalho Piva Chaves
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
TITULAR : Hudson Lebourg Vasconselos Batista
SUPLENTE : Anderson Alfredo Craveiro
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMEA
TITULAR : Marjorie Silva Marcelino
SUPLENTE : Fernanda Anastácia
REPRESENTANTES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO
TITULAR : Pablo Andres Penteado Aguilar
SUPLENTE : Elaine Aparecida Pereira
REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
TITULAR : Michele Barbosa
SUPLENTE : Aline Lourenço de Oliveira
SOCIEDADE CIVIL
REPRESENTANTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS – ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL
TITULAR : Lívia de Souza Jorge
SUPLENTE : Filipe Emanuel Rodrigues Caldeira
REPRESENTANTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS – ENSINO FEDERAL
TITULAR : Kaio Lucas da Silva Rosa
SUPLENTE : Matheus Lasmar
REPRESENTANTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS – ENSINO PÚBLICO ESTADUAL
TITULAR : Mariana Helena Ferreira
SUPLENTE : Êmynie Gabriela Maria Silva
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REPRESENTANTES DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS – ENSINO PARTICULAR
TITULAR : Luiza Chiste Julidori
SUPLENTE : Nicole Baroni Muller
REPRESENTANTES DOS DIRETÓRIOS ACADÊMICOS – ENSINO SUPERIOR
TITULAR : Daniel de Souza Moreira
SUPLENTE : Dayane Francielle Barbosa
REGIÕES DO MUNICÍPIO
REPRESENTANTES DA REGIÃO 1
TITULAR : Lucas de Souza
SUPLENTE : Erika Aparecida Ireno Tobias
REPRESENTANTES DA REGIÃO 2
TITULAR : Marcos Paulo Alves dos Reis
SUPLENTE : Marcos Paulo da Silva
REPRESENTANTES DA REGIÃO 3
TITULAR : Yran de Oliveira Marques
SUPLENTE : Jacqueline Regina Melo Leite
REPRESENTANTES DA REGIÃO 4
TITULAR : Ianca de Souza
SUPLENTE : Julio César Leopoldino
REPRESENTANTES DA REGIÃO 5
TITULAR : Fábio Wolf
SUPLENTE : Tamires Cândido Paravizo
REPRESENTANTES DA REGIÃO 6
TITULAR : Vinicius Aniceto de Lima
SUPLENTE : Gesiel B. de Oliveira Jr
REPRESENTANTES DA REGIÃO 7
TITULAR : Beatriz Ferrari Candelar
SUPLENTE : Alan Cândido Paravizo
Art. 2º As atribuições do Conselho Municipal da Juventude de Varginha – COMJUVE, são as
constantes na Lei Municipal nº 5.512/2011.
Art. 3º O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público
relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.144, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o senhor LEONARDO VINHAS CIACCI, para substituir o senhor CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR, Secretário Municipal de Governo – Agente Político.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 13/10/2021 a 01/11/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.147, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, o senhor ARNALDO VALIM para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor de Logística e Segurança, CPC – 2, no Gabinete do Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 02/10/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Portaria n° 18.113, de 21 de setembro de 2021.
Publicado neste jornal, edição 1.368, de 30 de setembro de 2021, página 22.
Onde se lê:
Art. 1º
...
Tatiely de Cássia Goulart Tavares.
Leia-se:
Art. 1º
...
Tatilly de Cássia Goulart Tavares.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 314/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 288/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviços incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes, materiais e disponibilização
de equipamentos necessários à limpeza e conservação das unidades básicas de
Saúde da Atenção Primária e Secundária da SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 11 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.

Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 316/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 289/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de concreto betuminoso
usinado (CBUQ), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29 / 10 / 2021 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 317/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 290/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de material de construção reciclado, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29 / 10 / 2021 às 15h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 318/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 291/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de veículo – tipo motocicleta, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 08 / 11 / 2021 às 08h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 319/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 292/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de ração balanceada para zoológico, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 08 / 11 / 2021 às 10h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 320/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 293/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 315/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de medicamentos veterinários e coleira antiparasitárias, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 08 / 11 / 2021 às 15h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no
regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, para contratação de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento de
mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para
execução das obras de ampliação do Ginásio Poliesportivo da SEMEL – Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer e de implementação de cobertura metálica para
arquibancada do Estádio Nego Horácio, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 25/ 10 / 2021 às 08h30
Data Abertura: 25 / 10 / 2021 às 09h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 05 de outubro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 321/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 294/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços incluindo o fornecimento de mão-deobra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
instalações elétricas, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 11 / 2021 às 10h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 322/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 295/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de materiais para manutenção geral e afins, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 11 / 2021 às 15h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 323/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 296/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de cesta básica, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 11 / 2021 às 08h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 229/2021
DECISÃO
Na qualidade de Prefeito Municipal e, conforme consubstanciado no § 4º, do artigo 109, da Lei de
Licitações, após minuciosa análise das razões de Recurso, assim como o parecer da douta
Procuradoria Geral do Município os documentos constantes do Processo Licitatório – Pregão
Presencial nº 229/2021, cujo objeto constitui-se na aquisição de colchonetes, nego
provimento ao recurso interposto pela empresa Imporluc Comércio, Importação e Exportação
EIRELI – EPP e, por conseguinte, manter vencedora no certame a empresa Farah Licitações e
Comércio Ltda. ME.
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (M.G.), 29 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 244/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de 02 (dois) veículos
ambulâncias furgão – tipos A e D, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor da empresa Brunisa Comércio e Serviços Ltda. – ME: Item 01 – 1(um)
veículo ambulância furgão tipo D – 0km – ano/modelo mínimo 2021 - mínimo 10,5m³ interno –
potência mínima 160cv – direção elétrica – pneus mínimo R16 – tanque de combustível mínimo de
70L – medidas externas: altura superior a 2.550, comprimento superior a 5.900 – tração traseira
– itens originais de fábrica: ar-condicionado dianteiro, vidros dianteiros elétricos, alarme, espelhos
retrovisores elétricos. Transformações: . transformação com isolamento termo acústico conforme
ABNT NBR 14.561/2000; . revestimento interno nas laterais, teto e piso em (PRFV) fibra de vidro
sem emendas para assepsia completa, totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR
14.561/2000; . piso antiderrapante em fibra de vidro totalmente lavável, higienizável, conforme
ABNT NBR 14.561/2000; . armário superior com portas deslizantes em acrílico confeccionado em
fibra de vidro de cor clara com aproximadamente 3.000mm de comprimento total e 320mm de
altura interna, sem emendas totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
. armário inferior com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha,
portas deslizantes em acrílico, e local para armazenamento de bateria. Confeccionada em fibra
de vidrode cor clara, com aproximdamente 2.550mm de comprimento e 800mm de altura, sendo
que a bancada terá aproximadamente 1.550mm de comprimento e 340mm de profundidade, sem
emendas, totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; . armário para
acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 lts, confeccionado em fibra de vidro de cor clara,
com aproximadamente 920mm de altura interna e 690mm de largura interna, sem emendas
totalmente lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000; . banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança
não retráteis e encosto de cabeça; . 01(um) banco baú em fibra de vidro, com aproximadamente
1.750mm de comprimento e 420mm de altura, totalmente lavável, higienizável na lateral para 02
pessoas com cintos de segurança individuais, estofamentos em courvin de alta resistência, com
encostos de cabeça, assentos e encostos das costas individuais, local para lixeira descartável;
. maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970mm, cabeceira voltada para frente do veículo,
com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais
resistentes a oxidação, pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava de segurança
para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, proje-
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tada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com
a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para
dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03
cintos de segurança fixos à mesma, equipada com travas rápidas que permitam perfeita segurança e desengate rápido sem riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45º e com a capacidade mínima de 100 kg, sem corte na lataria para
deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona na cabine para
frente a fim de não comprometer a segurança do passageiro e caso de acionamento do AIRBAG.
Deverão ser apresentados: Autorização de funcionamento de empresa fabricante da maca e
registro ou cadastramento na ANVISA, com garantia mínima de 24 meses. Ensaio da maca
atendendo à norma ABNT NBR 14.561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório devidamente credenciado; . iluminação interna com 02 luminárias alógenas no teto; . 03 luminárias no
teto em Leds; . 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; . 04 tomadas internas
2P+110vca ou 220 vca; . 04 tomadas externas; . 02 tomadas interna 12 Vcc; . caixa de disjuntores
instalada no armário em local de fácil acesso; . bateria auxiliar de 100 Ah; . painel de controle
central com chave disjuntor térmica; . chave geral para desligar o sistema elétrico do furgão; .
inversor com carregador de bateria de 12v para 110volts e 1.200 watts de potência; . reles com
fusível; . sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons; . luzes de advertência
nas laterais superiores do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na traseira; . sistema de oxigênio
com suporte para cilindro de 16 lts; . instalação de um cilindro de oxigênio de 16 lts com válvula
e manômetro; . régua de oxigênio de 03 postas com fluxômetro / aspirador / umidificador; . 01
ventilador na ambulância com proteção em cúpula de fibra; . 01 exaustor na ambulância com
proteção em cúpula de fibra; . vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; . vidro
corrediço com película jateada na porta lateral; . vidro corrediço junto à divisória entre a cabine
do motorista e a do paciente; . instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; . balaústre
fixado no teto; . reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; . ar
condicionado para paciente; . alarme sonoro de ré; . equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do
moto-rista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do
veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando a iluminação interna, ligando e
desligando a iluminação externa nas laterais e strobos no para-choque dianteiro e traseiro,
ligando e desligando a iluminação da entrada “farol de embarque”, ligando e desligando giroflex,
ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e
12vcc, trajetos através de GPS integrado, ligando e desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo “caso esteja disponível na ambulância”,
com tela de no mínimo 7” touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores
de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual
Core 1.3 Ghz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400,
memória interna mínima de 4GB(memória externa expansível até 32GB), com mínimo câmera
frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com Wi-Fi, bluetooth e USB, reproduz
áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador
veicular 12V e cabo USB; . fornecimento de vinil adesivo para grafismo de veículo, composto por
(cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; . prazo de garantia
do veículo conforme manual de revisões; . acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação
Técnica) conforme Portaria 142 de 26/2019 INMETRO, Certidão de Adequação e Legislação do
Trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo
do veículo ofertado na proposta comercial. – R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) Un,
Item 02 – 1(um) veículo ambulância furgão tipo A – 0km - ano/modelo mínimo 2021 – mínimo 7,8m³
interno, potência mínima 129cv, direção hidráulica, ar condicionado dianteiro original de fábrica,
cilindrada superior a 2.250, rodas aço 6,5, pneus 225/65 R16, tanque de combustível mínimo de
85 lts, carga útil mínimo de 1.590, medidas externas: comprimento superior a 5.040, altura
superior a 2.300, medidas internas salão ambulância: comprimento superior a 2.600 e altura
superior a 1.690. Transformações: . isolamento termo – acústico sem emendas para total
assepcsia, conforme ABNT NBR 14.561/2000; . revestimento interno nas laterais e teto em
(PRFV); . fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; . piso antiderrapante em fibra de vidro
a prova de água, conforme ABNT NBR 14.561/2000; . armário superior na lateral esquerda
confeccionado em fibra de vidro em cor clara com portas de correr em acrílico, conforme ABNT
NBR 14.561/2000; . banco do assistente com poltrona anatômiva fixa com cintos de segurança;
. 01 banco baú em fibra de vidro para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas
individuais, maca retrátil de alumínio com colchonete ecintos de segurança; . iluminação interna
com 03 luminárias em Leds; . 03 tomadas internas 2P+T 110vca; . 01 tomada interna 12 vcc; .
inversor de voltagem 400 watts; . sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 01 tom;
. sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 3 lts; . instalação de 01 cilindro de oxigênio de
3 lts com válvula e manômetro; . régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador /
umidificador; . instalação de 01 ventilador / exaustor; . vidro de correr e com película jateada na
porta lateral; . abertura para comunicação entre cabine e o compartimento da ambulância; .
instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre; . balaústre fixado no teto, com acabamento em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); . reforço fixado no piso, embaixo de
todas as rodas da maca em alumínio; . ar condicionado para paciente; . alarme sonoro de ré; .
fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra
(ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; . prazo de garantia do veículo conforme
manual de revisões; . acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme
Portaria 142 de 26/2019 INMETRO; . Certidão de Adequação e Legislação do Trânsito (CAT)
Portaria DENATRAN 190/2009, que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo
ofertado na proposta comercial. – R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), perfazendo o valor
total da contratação em R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Contratação de Serviços para Realização de Avaliação Psicológica
Admissional e da Realização de Exames Complementares, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 078/2021 – Pregão Presencial nº 071/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nº 046 e 047/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: RC Psicologia Ltda.
– Avaliação Psicológica Admissional – R$ 90,00 (noventa reais) Un.
2) Contratada: Prevent Medicina e Segurança do Trabalho S/C Ltda.
– Audiometria Ocupacional – R$ 20,00 (vinte reais) Un;
– Acuidade Visual Ocupacional – R$ 15,00 (quinze reais) Un;
– Eletrocardiograma – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un;
– Eletroencefalograma – R$ 40,00 (quarenta reais) Un.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeish
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Carnes para suprimento do Zoológico Municipal,
Projeto Casalar I – II – IV, Centro Pop, Albergue e Casa Inclusiva, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 172/2021 – Pregão Presencial nº 158/2021 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nº 078 e 080/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Carne de frango - peito – R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) Kg – Avivar.
2) Contratada: Ademar Cardoso Júnior ME
– Carne bovina de segunda – miolo de acem – R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
Kg – Mellore,
– Carne de frango – coxa e sobre coxa – R$ 8,15 (oito reais e quinze centavos) Kg – Pif-Paf,
– Carne suína - lombo – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Kg – Nutrili,
– Pescoço de frango – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Kg – Pif-Paf.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Equipos para Soluções e Equipos Fotossensíveis
para Infusão de Soluções Injetáveis em Vias Parenterais, com Comodato de 60
(sessenta) Bombas de Infusão, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 086/
2021 – Pregão Presencial nº 078/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços
nº 048/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Samtronic Indústria e Comércio Ltda.
– Equipo de bomba para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável estéril
atoxico aspirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta perfurante tipo universal
com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC intermediado por segmento
de silicone grau médio contendo ainda pinça corta fluxo tipo rolete, injetor lateral tipo y com
membrana autocaracterizante seguido por filtro solução 15um e conector terminal com capas
protetoras nas extremidades utilizado para infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais
especifico para bombas de infusão – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un;
– Equipo bomba fotossensível para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável estéril atoxico apirogênico comprimento de aprox. 2,30m constituído por ponta perfurante
tipo universal com filtro de ar tipo válvula câmara gotejadora flexível e tubo em PVC com composto filtrante de radiações luminosas intermediado por segmento de silicone grau médio contendo
ainda pinça corta fluxo tipo rolete injetor lateral tipo y com membrana autocicatrizante seguido por
filtro de solução 15um e conector terminal com capas protetoras nas extremidades utilizado para
infusão de líquidos injetáveis em vias parenterais especifico para bomba de infusão – R$ 29,00
(vinte e nove reais) Un.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Fraldas Descartáveis, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 184/2021 – Pregão Presencial nº 169/2021 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs. 084 à 086/2021), nos termos a seguir:
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1) Contratada: Imporluc Comércio, Importação e Exportação EIRELI
– Fralda desc. infantil – Tam: "M" (de 05kg até 10kg) – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) Un –
Safety Maeca Estrelinha,
– Fralda desc. infantil – Tam: "P" (Até 05kg) – R$ 0,53 (cinquenta e três centavos) Un – Safety
Maeca Estrelinha,
– Fralda desc. infantil – Tam: "RN OU XP" (02 até 06kg) – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) Un –
Safety Hipopo.
2) Contratada: RVN Distribuidora de Produtos EIRELI
– Fralda desc. geriátrica tamanho "G" – R$ 1,58 (um real e cinquenta e oito centavos) Un –
Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "M" – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) Un – Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "P" – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) Un –
Maxiconfort,
– Fralda desc. geriátrica tamanho "XG" – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Un –
Maxiconfort.
3) Contratada: Moema Comercial Ltda.
– Fralda desc. infantil – Tam: "G" (de 09kg até 14kg) – R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) Un
– Estrelinhas,
– Fralda desc. infantil - XXG (Turma da Mônica) – R$ 1,28 (um real e vinte e oito centavos) Un –
Huggies,
– Fralda desc. infantil tamanho "GG" (Até 15kg) – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Estrelinhas,
– Fralda desc. infantil tamanho M (Evolution) – R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) Un – Evolution,
– Fralda desc. infantil tamanho SEG (super extra grande) de 15 a 19 kg (Evolution) – R$ 0,99
(noventa e nove centavos) Un – Evolution.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Instrumentais Odontológicos, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 156/2020 – Pregão Presencial nº 140/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 134 a 136/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– 27.1111.4-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf - R$ 14,00 (quatorze reais) un – Same,
– 27.1111.3-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf modificado - R$ 36,00 (trinta e seis reais) un
– Golgran,
– 27.1111.28-01 - Afastador de Minessota em aço inox, autoclavável - R$ 9,00 (nove reais)
un – Same,
– 27.1009.4-01 - Cabo Para Espelho Nº 5 - R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)
un – Same,
– 27.1009.1-01 - Cabo Para Bisturi Nº 03 - R$ 6,00 (seis reais) un – Same,
– 27.1010.08-01 - Caixa Inox p/ Broca 12-5-2 com 08 divisões - R$ 24,90 (vinte e quatro
reais e noventa centavos) un – Fami,
– 23.065.01-01 - Capa p/ Caneta do Aparelho de Ultrassom Dabi - R$ 30,80 (trinta reais e
oitenta centavos) un – Dabi,
– 27.1012.13-01 - Cinzel Tunelizador N.1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un –
Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Tunelizador N.2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un –
Golgran,
– 27.1012.2-01 - Cinzel Biangulo – Ref. 28. 0250 - R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta
centavos) un – Golgran,
– 27.1013.03-01 - Colgadura unitária para radiografias periapicais - R$ 2,80 (dois reais e
oitenta centavos) un – Cpoh,
– 27.1015.03-01 - Condensador 6335 Nº 01 P/ Resina - R$ 9,90 (nove reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 23.1076.01-01 - Curva de Spee Superior de alumínio com 10un - R$ 14,85 (quatorze reais
e oitenta e cinco centavos) un – Tecnodent,
– 27.1017.34-01 - Cureta para seio maxilar Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante.
Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para realização do levantamento do seio maxilar - R$
66,00 (sessenta e seis reais) un – Golgran,
– 27.1019.04-01 - Esculpidor Hollemback Nº 35 Inox - R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove
centavos) un – Golgran,
– 27.1020.01-01 - Espaçador Digital jogo C/ 04 unidades ABCD 25mm - R$ 51,20 (cinquenta
e um reais e vinte centavos) un – Maillefer,
– 27.1021.12-01 - Espatula de Resina de Titânio c/ Bolinha Nº 2, banhada em nitreto de titânio
autoclavável, cabo de 8 mm. Registro no MS. Trazer amostra - R$ 47,00 (quarenta e sete reais)
un – Trinks,
– 27.1021.04-01 - Espatula para Gesso Inox Com Cabo de Madeira - R$ 9,50 (nove reais e
cinquenta centavos) un – Ogp,
– 27.1115.01-01 - Faca para Gesso - R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) un – Ogp,
– 27.1029.01-01 - Jogo para Irrigação/Aspiração (Endodontia) em inox - R$ 29,00 (vinte e
nove reais) un – Lm,
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– 23.1070.08-01 - Kit de ferramentas fabricado em polímero de engenharia ref 37.200.001 R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) kit – Morelli,
– 27.1030.01-01 - Lamparina de metal a álcool com pavio para uso odontológico com
capacidade aproximada de 50ml - R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) un – Ml,
– 23.1072.43-01 - Lima para Osso Nº 12 - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos)
un – Idv,
– 27.1168.01-01 - Medidor de Proporcionalidade Chu – Indicado para medição rápida e
precisa da proporção entre as coroas clínicas anteriores superiores. A ponta em "T" avalia, num
só tempo, a proporção entre largura e comprimento dos dentes. As pontas em linha tem a mesma
função, porém são indicadas em casos de apinhamento dentário. Kit contém um cabo, duas
pontas em "T" e duas pontas em linha. Kit para medição de proporção do Professor Chu. Pontas
coloridas, duram em média 30 ciclos de autoclavagem.* Aço Immunity.* Autoclavável - R$ 400,00
(quatrocentos reais) un – Hufriedy,
– 23.1076.3-01 - Moldeira Perfurada (jogo) c/ 09 un de alumínio polido, (amoldáveis). Modelo
anatômico com curva SPEE - R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) jg
– Tecnodent,
– 23.1090.3-01 - Pedra p/ afiar Instrumental de Arkansas (Granulação fina) - R$ 28,90 (vinte
e oito reais e noventa centavos) un – Jon,
– 27.1034.23-01 - Pinça Clínica Perry, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter
gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro
do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$ 20,00 (vinte
reais) un – Golgran,
– 27.1034.06-01 - Pinça Hastead Mosquito curva 12cm - R$ 15,20 (quinze reais e vinte
centavos) un – Idv,
– 27.1034.32-01 - Pinça kelly 14cm, Curva. Em aço inox - R$ 21,10 (vinte e um reais e dez
centavos) un – Cooperflex,
- 27.1034.35-01 - Pinça Muller para carbono - R$ 20,00 (vinte reais) un – Idv,
– 27.1092.02-01 - Porta Agulha Mayo 14 cm - R$ 20,00 (vinte reais) un – Same,
– 27.1092.03-01 - Porta Algodão de Metal Limpo - R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa
centavos) un – Fami,
– 27.1092.05-01 - Porta Amálgama Metálico - R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
un – Same,
– 27.1092.06-01 - Porta Amálgama Plástico - R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos)
un – Jon,
– 27.1092.32-01 - Porta lima Endo 16 plástico Dimensões: 138x52mm; Esterilizável. Embalagem
com 02 un em cores sortidas - R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) kit – Prisma,
– 27.1092.09-01 - Porta Matriz Tofflemire – Ref 28-0286 - R$ 20,00 (vinte reais) un – Konen,
– 27.1093.07-01 - Posicionador radiográfico com kit endo – kit com: 1 Posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores;1 Posicionador para molar superior direito e inferior
esquerdo;1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito;1 Posicionador para
radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito;1
Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior
esquerdo - R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) kit – Maquira,
– 27.1164.1-01 - Punch Keyes 4 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1164.2-01 - Punch Keyes 5 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1164.3-01 - Punch Keyes 6 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1095.02-01 - Régua de Fox com arco. Produto fabricado em alumínio - R$ 80,50 (oitenta
reais e cinquenta centavos) un – Prisma,
– 27.1095.01-01 - Régua Milimetrada (Endodontia) Metálica - R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) un – Maquira,
- Seringa para Anestésico em Tubos Modelo Carpule Dobrável - R$ 32,00 (trinta e dois reais)
un – Golgran,
– 27.1103.02-01 - Sonda Periodontal Williams - * Em aço inoxidável. * Tamanho: 14,5cm.*
Marcação até 10mm, gravada a laser.* Cabo oco de 8mm - R$ 30,90 (trinta reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 23.1082.04-01 - Sugador Metálico Cirúrgico Autoclavável - R$ 17,90 (dezessete reais e
noventa centavos) un – Idv,
– 27.1100.02-01 - Tesoura Corte de Ouro - R$ 23,00 (vinte e três reais) un – Golgran,
– 27.1100.03-01 - Tesoura Cirúrgica Ponta Fina Reta 12cm - R$ 18,00 (dezoito reais) un –
Golgran.
2) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– 27.1000.1-01 - Abridor de Boca – Adulto - R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) un –
Iodontosul,
– 27.1000.2-01 - Abridor de Boca Tamanho Pequeno - R$ 4,70 (quatro reais e setenta
centavos) un – Iodontosul,
– 27.1111.29-01 - Afastador labial plástico branco leitoso Tam. G - R$ 7,30 (sete reais e trinta
centavos) un – Maquira,
– 27.1165.01-01 - Aplicador de MTA – Possui ponta extremamente delgada.* Possibilita a
inserção em pequenas cavidades (intracanal e cirúrgicos). * Design Ergonômico: facilidade de
manuseio. Formato de seringa. * É autoclavável.* Ponta do aplicador com diâmetro de 1,1mm. *
Tamanho médio - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) un – Angelus,
– 27.1007.1-01 - Bandeja Inox 22 x 12 x 1cm - R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 27.1010.06-01 - Caixa de Inox Perfurada P/Esterilização 20x10x05 cm - R$ 58,00 (cinquenta
e oito reais) un – Golgran,
– 27.1011.08-01 - Calcador Ward Inox Nº 1 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco
centavos) un – Golgran,
– 27.1011.09-01 - Calcador Ward inox Nº 02 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco
centavos) un – Golgran,
– 27.1015.01-01 - Condensador 6332 Nº 01 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
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– 27.1015.02-01 - Condensador 6332 Nº 02 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1017.01-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 85 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.02-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 86 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.21-01 - Cureta de Colúmbia 2 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1017.23-01 - Cureta de Colúmbia 4 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1018.02-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.03-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 11 ½ - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.04-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 14 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.05-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 16 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.06-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 17 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.07-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 18 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.08-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 19 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.12-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 20 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
- 27.1019.02-01 - Esculpidor Hollemback 03 S - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete
centavos) un – Golgran,
– 27.1021.01-01 - Espatula de Cera Nº 07 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1021.13-01 - Espatula de Resina de Titânio com Ward Nº 3, banhada em nitreto de titânio
autoclavável, cabo de 8 mm. Registro no MS. Trazer amostra - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)
un – Golgran,
– 27.1021.9-01 - Espatula Nº 31 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1021.07-01 - Espatula Simples Nº 24 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1023.01-01 - Explorador Duplo Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos)
un – Golgran,
– 27.1163.02-01 - Gengivótomo de Kirkland - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1163.01-01 - Gengivótomo de Orban - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1026.02-01 - Gral P/ Gesso de Borracha Tamanho Médio - R$ 4,25 (quatro reais e vinte
e cinco centavos) un – Maquira,
– 27.1029.02-01 - Jogo de Calcadores para obturação de canal c/ 04un (Paiva) - R$ 22,75
(vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) un – Golgran,
– 23.1072.57-01 - Lima Peridontal de Schluger 9-10 - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) un
– Millennium,
– 27.1034.07-01 - Pinça Clínica nº 317 - R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) un – Golgran,
– 23.1091.3-01 - Placa de Vidro Polida 10 MM (Espessura) tam 7x14 cm - R$ 7,00 (sete reais)
un – Dms,
– 27.1092.19-01 - Porta Agulha Aço inox Castroviejo tam 14 modelo reto - R$ 138,00 (cento
e trinta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1092.04-01 - Porta Algodão de Metal servido - R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) un –
Golgran,
– 27.1094.01-01 - Pote Dappen de Plástico - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)
un – Maquira,
– 27.1094.02-01 - Pote Dappen de vidro - R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) un - Art vidro,
– 27.1093.04-01 - Posicionador de Filme radiográfico Cone autoclavável - R$ 43,50 (quarenta
e três reais e cinquenta centavos) ki – Maquira,
– 27.1103.01-01 - Sonda Exploradora Nº 5 - R$ 5,00 (cinco reais) un – Golgran,
– 27.1103.04-01 - Sonda Milimetrada WHO-OMS , Cabo oco 8mm, gravada a laser com
tamanho 14,5cm. Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgran,
– 27.1103.05-01 - Sonda de Nabers 2 N em cabo oco, Ponta ativa de 12mm, gravada a laser.
Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgra.
3) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– 27.1004.1-01 - Alveolótomo Curvo - R$ 50,00 (cinquenta reais) un - 6b ig,
– 27.1005.02-01 - Arco Orby dobrável de plástico p/ isolamento absoluto - R$ 7,30 (sete
reais e trinta centavos) un – Maquira,
– 27.1005.01-01 - Arco Young de Plástico Ref. 28-0305 - R$ 7,70 (sete reais e setenta
centavos) un – Maquira,
– 27.1009.3-01 - Cabo Para Bisturi Nº 05 - R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1010.07-01 - Caixa Endodôntica modelo USP – 20.10.05 – 48 furos - R$ 110,00 (cento
e dez reais) un – Fami,
– 27.1010.06-01 - Caixa de inox perfurada p/ esterilização em dimensões 20 x 10 x 02 cm R$ 48,00 (quarenta e oito reais) un – Fami,
– 27.1010.04-01 - Caixa Inox perfurada p/ esterilização em dimensões 32 x 16 x 0,2 cm - R$
194,00 (cento e noventa e quatro reais) un – Fami,
– 27.1011.06-01 - Calcador Espatulado Nº 30 Longo - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
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– 27.1012.13-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº 1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável.
O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável.
O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição. R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.1-01 - Cinzel Goiva – Ref. 28-0251 - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) un – Golgran,
– 27.1013.02-01 - Colgadura para múltiplas radiografias 14 filmes - R$ 44,00 (quarenta e
quatro reais) – Tecnodent,
– 27.1017.25-01 - Cureta de Gracey 1-2, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.27-01 - Cureta de Gracey 3-4, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.28-01 - Cureta de Gracey 5-6, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.29-01 - Cureta de Gracey 7-8, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.30-01 - Cureta de Gracey 9-10, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.24-01 - Cureta de Gracey 11-12, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.26-01 - Cureta de Gracey 13-14, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biossegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.35-01 - Cureta De Mccall N.1/10, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.31-01 - Cureta De Mccall N.13/14, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
- 27.1017.33-01 - Cureta De Mccall N.15/16, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote
- R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.32-01 - Cureta De Mccall n.17/18, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote
- R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.07-01 - Descolador de Molt cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1126.04-01 - Descolador Molt 2-4, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.05-01 - Descolador Molt Dissector, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada
peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.03-01 - Descolador de Buser, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1018.11-01 - Escavador De Dentina Haste Longa N°02 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.09-01 - Escavador De Dentina Haste Longa. Nº 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.10-01 - Escavador De Dentina Haste Longa Nº 04 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1019.01-01 - Esculpidor Hollemback 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) un –
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Golgran,
– 27.1021.08-01 - Espatula Lecron - R$ 12,00 (doze reais) un – Golgran,
– 27.1022.01-01 - Espelho Odontológico c/ Aumento Nº 05 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un - 6b ig,
– 27.1022.02-01 - Espelho Odontológico Plano Nº 05 - R$ 3,50 (três reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1025.01-01 - Fórceps Infantil Nº 1 - R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos) un - 6b ig,
– 23.1072.40-01 - Lima para Osso Miller N 01 Ref 28-0280 - R$ 42,90 (quarenta e dois reais
e noventa centavos) un – Golgran,
– 23.1076.2-01 - Moldeira Perfurada alumínio jogo com 08 un - R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) jg – Tecnodent,
– 27.1033.01-01 - Perfurador para isolamento absoluto (Alicate de Ainsworth) - R$ 72,00
(setenta e dois reais) un - 6b ig,
– 27.1166.1-01 - Periótomo Duplo – Produto para extração atraumática, em aço inox,
autoclavável. Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem
como número do lote. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde e
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Quinelato,
– 27.1166.2-01 - Periótomo Reto – Produto para extração atraumática, em aço inox,
autoclavável. Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem
como número do lote. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 66,00 (sessenta e seis
reais) un – Quinelato,
– 27.1034.24-01 - Pinça Adson Brown 12 cm, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
40,00 (quarenta reais) un – Golgran,
– 27.1034.08-01 - Pinça Adson com Dente. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
13,40 (treze reais e quarenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1034.25-01 - Pinça Collin. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter gravado
identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro do
produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$ 67,00 (sessenta
e sete reais) un – Golgran,
– 27.1034.5-01 - Pinça Dente de Rato 14cm - R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos) un
- 6b ig,
– 27.1034.36-01 - Pinça Dietrich 14 cm – Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Produto com registro no
Ministério da Saúde. Embalagem blistada inviolável - R$ 74,00 (setenta e quatro reais) un –
Golgran,
– 27.1034.10-01 - Pinça Hemostática Curva 15 cm - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) un –
Golgran,
– 27.1034.11-01 - Pinça Hemostática Reta 15 cm - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) un –
Golgran,
– 27.1034.27-01 - Pinça Micro Dente de Rato - R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 27.1034.4-01 - Pinça Porta Grampo de Brewer - R$ 70,00 (setenta reais) un - 6b ig,
– 27.1092.16-01 - Porta Agulha Aço Inox Castroviejo com ponta em Wídea, tamanho 14,
modelo reto. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) un
– Golgran,
– 27.1092.21-01 - Porta Agulha Mayo Hegar 14cm, com ponta em Wídea, em aço inox,
autoclavável. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número
do lote. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais)
un - 6b ig,
– 27.1092.07-01 - Porta Hidróxido de Cálcio Duplo em aço inox - R$ 8,00 (oito reais) un –
Golgran,
– 27.1093.06-01 - Posicionador Radiográfico Cone Indicator Digital compatível com sensor
digital New Ida da Dabi. Composto por 1 Posicionador para dentes posteriores (superiores
esquerdo/ inferiores direito) + 1 Posicionador para dentes posteriores (superiores direito / inferiores
esquerdo) + 1 Posicionador para dentes anteriores (superiores/ inferiores) + 3 Dispositivos para
Mordida + 1 Bite Wings (posicionador para radiografia interproximal) + 1 fixador vertical + 1
fixador horizontal + 1 fixador vertical + 1 fixador horizontal + 1 Pote Autoclavável, com registro na
ANVISA - R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) un – Indusbello,
– 27.1096.01-01 - Saca broca Extra Torque - R$ 23,00 (vinte e três reais) un – Dentflex,
– 27.1100.01-01 - Tesoura Cirúrgica Ponta Fina Curva 11cm - R$ 17,00 (dezessete reais) un
- 6b ig,
– 27.1100.07-01 - Tesoura Ponta Serrilhada Goldman Fox - R$ 27,00 (vinte e sete reais) un
- 6b ig,
– 27.1100.11-01 - Tesoura - Micro tesoura castroviejo Curva 18 cm – Em aço inox, autoclavável.
Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Produto
com registro no Ministério da Saúde. Embalagem blistada inviolável - R$ 137,00 (cento e trinta e
sete reais) un - 6b ig.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Kit de Teste Rápido COVID-19, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 267/2020 – Pregão Presencial nº 238/2020 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 06/2021), nos termos a seguir:
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1) Contratada: Med Center Comercial Ltda
- Kit Teste Rápido COVID-19 - R$ 8,00 (oito reais) por kit.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeish
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Lanches, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 242/2020 – Pregão Presencial nº 214/2020 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nºs 01 e 02/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. - ME
– Cardápio Simples - R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) por unidade;
– Cardápio Médio - R$ 9,00 (nove reais) por unidade
2) Contratada: Panificadora Princesa Ltda.
– Cardápio Completo - R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos).
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de leite de vaca integral, tudo em conformidade com
o Edital de Licitação nº 183/2021 – Pregão Presencial nº 168/2021 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 082/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Indústria e Comércio de Leite Ltda.
– Leite de vaca integral, pasteurizado, processado e embalado em embalagem de 01 (um) litro,
com todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº. 62, com carimbo do órgão
competente, apresentação de cor, sabor, odor, consistência e aparência características e entregue
refrigerado – R$ 4,12 (quatro reais e doze centavos) por litro.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Refeições através de Marmitex, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 072/2021 – Pregão Presencial nº 066/2021 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nº 038 à 040/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Midas Alimentação Ltda.
– Marmitex (Opção 1); Composto por: - 200g de arroz, 150g de feijão, 150g de proteína (de
acordo com guia alimentar da OMS), 150g de guarnição composta de legumes cozidos, ovo,
farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de legumes,
folhas (dois tipos) e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja
única; - O marmitex deverá vir acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da
estação – R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) Un.
2) Contratada: Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME
– Marmitex (DM e HA); Composto por: - Para diabéticos e hipertensos com restrição de sódio e
carboidratos com alto valor glicêmico, substituindo macarrão, polenta, farofa e batata por legumes
de baixo valor glicêmico, folhosos refogados, macarrão integral ou arroz integral; - O marmitex
deverá vir acompanhado de sobremesa composta de frutas da estação – R$ 8,48 (oito reais e
quarenta e oito centavos) Un.
3) Contratada: Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
– Marmitex composto por sopas variadas, composta de legumes e proteínas – R$ 7,20 (sete
reais e vinte centavos) Un;
– Marmitex (Opção 2); Composto por: - Com no mínimo 2.000 calorias, com 400g de arroz, 150g
de feijão, 250g de carne “in natura”, 200g de guarnição composta de legumes cozidos, ovos,
farináceos e massas, mais uma segunda guarnição na forma de salada composta de legumes,
folhas e frutos; - As refeições deverão ser servidas separadamente em uma bandeja única; - A
carne deverá ser procedente de bovinos, suínos, peixes ou aves; - O marmitex deverá vir
acompanhado de sobremesa composta de doces ou frutas da estação – R$ 9,70 (nove reais e
setenta centavos) Un.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 042/2021 – Pregão Presencial nº 038/2021 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 041 à 045/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Filtro de papel para café nº. 103. – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Cx – Brigida.
2) Contratada: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda.
– Sabão em barra com 200g – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) Un – Marluce;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 20 litros, cor branco leitoso – R$ 0,10 (dez
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 40 litros, cor branco leitoso – R$ 0,14 (quatorze
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 60 litros, cor branco leitoso – R$ 0,17 (dezessete
centavos) Un – Exata;
– Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm, 100 litros, cor branco leitoso – R$ 0,31 (trinta e um
centavos) Un – Exata.
3) Contratada: Oxi Química Ltda. – EPP
– Dispenser para papel higiênico 300 metros – R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) Un – Nobre;
– Dispenser para papel toalha, intercalado em plástico abs, cor cristal (transparente) com detalhe
cromado, dimensões: 30cm (altura) x 14,7cm (largura) x 12,5cm (profundidade) – R$ 24,55
(vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) Un – Nobre;
– Detergente enzimático com 04 enzimas, galão 05L – R$ 113,30 (cento e treze reais e trinta
centavos) Gal – Prolink;
– Dispenser sabonete líquido plástico 800ml, altura 27cm, largura 13cm, profundidade 11cm, cor
branca, aplicação parede – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre;
– Álcool etílico hidratado 70%. embalagem comum, dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no Ministério da Saúde – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Un – Audax;
– DIspenser de álcool gel, capacidade 0,8 litros acionamento simples manual que possibilite a
fixação na parede; com direcionamento único do jato; com visor que possibilite a visualização do
quantitativo do refil – R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta centavos) Un – Nobre.
4) Contratada: BR Vale Distribuidora de Produtos EIRELI
– Vassoura tipo prefeitura com cabo 40cm piaçava – R$ 15,22 (quinze reais e vinte e dois
centavos) Pc – SB;
– Shampoo neutro infantil 350ML – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Un – Tralala;
– Shampoo neutro frasco com 350ML – R$ 8,64 (oito reais e sessenta e quatro centavos) Frs –
Darling;
– Lenço umedecido para bebê, pote com 70 un – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pote
– Fiesta;
– Luva de borracha grossa cano médio, tamanho médio – R$ 3,60 (três reais e sessenta
centavos) Par – Volk;
– Bloqueador solar FPS 50 UVA – UVB. Frasco de 120G, loção – R$ 17,39 (dezessete reais e
trinta e nove centavos) Frs – Prosuw;
– Álcool em gel 70%, antisséptico (galão de 5 litros), que hidrata a pele – R$ 40,90 (quarenta reais
e noventa centavos) Gal – Alc Care;
– Filtro de papel para café nr. 102 – R$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) Cx – Jovita.
5) Contratada: Halley Alan Cabral de Andrade – EPP
– Saco alvejado 44 x 73cm algodão – R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos) Un – Fort Fio;
– Vassoura de piaçava nº. 05 com cabo – R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) Un –
Status;
– Garrafa térmica para 05L – R$ 26,83 (vinte e seis reais e oitenta e três centavos) Un – Invicta;
– Garrafa térmica para 02L – R$ 60,99 (sessenta reais e noventa e nove centavos) Un – Invicta.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Materiais de Higiene e Limpeza, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 203/2020 – Pregão Presencial nº 181/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 16 à 23/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Lenice Nogueira Da Silva EIRELI – ME
- Cera líquida incolor 800ml - R$ 3,87 (três reais e oitenta e sete centavos) lta – Soluz.
- Lustra móveis líquido 200ml - R$ 2,00 (dois reais) frs – Audax.
- Sabonete líquido – galão com 5l - R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos) gal – Harmoniex.
- Óleo de amêndoa – frasco com 100ml - R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos) frs – Farmax.
- Mamadeira em acrílico transparente capacidade 240ml resistente a temperatura e autoclavação, com bico em silicone, atóxico, insípidom sem rebarbas e bordas cortantes, com tampa e
capuz em polipropileno, com graduação escala de 5 em 5ml, com timbre, rotulagem com fabricação,
nº. Lote, procedência e validade, com certificação compulsória, inmetro - R$ 6,40 (seis reais e
quarenta centavos) un – Anplas.
- Pilha média (tipo c) - R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos) un – Rayovac.
- Pilha grande (tipo d) - R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) un – Rayovac.
- Lixeira de fibra, com tampa e pedal, capacidade 50 litros - R$ 78,12 (setenta e oito reais e doze
centavos) un – Enjeplastec.
- Lixeira c/ pedal, capacidade 50 litros - em polipropileno;- dimensões: (a x l x c) 710 x 445 x
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370mm; retangular; na cor branca - R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) un –
Enjeplastec.
- Álcool em gel com 400 g, higienizador de mãos, embalagem econômica - R$ 4,62 (quatro reais
e sessenta e dois centavos) un – Dvisao.
- Limpador multiuso com cloro ativo 4 em 1, frasco com 500 ml - R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) un – Audax.
- Xícara para café com pires - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) un – Nf.
- Desodorizante ambiental spray com 400 ml - R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) un – Audax.
- Leiteira alumínio 02 litros - R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) un – Abc.
- Leiteira em alumínio com tampa capacidade de 02 litros - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un – Abc
2) Contratada: New Limp Produtos Para Limpeza Ltda
- Água sanitária - R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos) lts - New limp;
3) Contratada: Angelica Aparecida Comunian
- Detergente líquido neutro 500ml - R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) un – Higeo.
- Papel toalha folha dupla, picotada, med. 20 x 22cm, pacote com 02 rolos com 55 toalhas cada
- R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) pct – Pegg.
- Papel toalha 02 dobras, med. 22,5 x 21cm, com 1000 folhas - R$ 7,24 (sete reais e vinte e quatro
centavos) pct – Eco.
- Saco plástico transparente med. 45 x 60cm - R$ 19,45 (dezenove reais e quarenta e cinco
reais) kg – Bigrool.
- Hidratante corporal – frasco com 200ml - R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos) frs
– Kanechon.
- Flanela para limpeza - R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) un – Textil.
- Lã de aço – fibraço - R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos) un – British.
- Saco plástico – 5kg (35 x 45cm) - R$ 15,88 (quinze reais e oitenta e oito centavos) kg – Bigrool.
- Copo descartável 100ml – pacote com 100 unidades - R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove
centavos) pct – Copoplast.
- Copo descartável 200ml – pacote com 100 unidades - R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois
centavos) pct – Copoplast.
- Copo descartável 50ml – pacote com 100 unidades - $ 1,17 (um real e dezessete centavos) pct
– Copoplast.
- Escova para lavar mamadeira com duas ventosas para lavar mamadeiras e bicos, possui uma
ventosa menor em sua ponta para facilitar o uso no dia a dia,a escova pra bico encaixa-se
perfeitamente dentro do cabo quando não está em uso, possuem suaves e duradouras cerdas
de nylon para melhor limpeza dos resíduos. - R$ 7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos) un
– Bethanin.
- Pilha alcalina palito 1,5v (tipo aaa) - R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos) un – Elgin.
- Desodorante sanitario com suporte de encaixe - R$ 0,80 (oitenta centavos) un – Sany.
- Espanador de pena 40 cm - R$ 15,85 (quinze reais e oitenta e cinco centavos) un – Shangrilá.
- Marmitex nr. 08 em isopor – embalagem com 100 un - R$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e
cinco centavos) pct – Copoplast.
- Torneira para talha - R$ 2,98 (dois reais e noventa e oito centavos) pç – Gama.
- Creolina 1000 ml - R$ 51,00 (cinquenta e um reais) lts – Pearson;
4) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & CIA Ltda
- Esponja de aço – pacote com 08 unidades - R$ 0,90 (noventa centavos) pct – Assolan.
- Sabonete neutro 90g - R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) un – Maran.
- Condicionador para cabelo – pote com 950g - R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos)
pote – Kanechon.
- Desodorante roll on emb. 50 ml – feminino – com ação antitranspirante, proteção por 48 horas,
não conter álcool etílico, gênero da fragrância feminino - R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco
centavos) frs – Skala.
- Desodorante roll on emb. 50 ml – masculino – com ação antitranspirante, proteção por 48 horas,
não conter álcool etílico, gênero da fragrância masculino - R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco
centavos) frs – Skala
5) Contratada: Halley Allan C. De Andrade – EPP
- Rodo duplo com cabo 40cm madeira - R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) un - H.
A..
- Sabonete líquido para dispensador – frasco com 1000ml - R$ 4,19 (quatro reais e dezenove
centavos) frs – Audax.
- Gel para cabelo sem álcool – pote com 230ml - R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) pote –
Bozzano.
- Escova para mão - R$ 1,30 (um real e trnta centavos) un – Escobel.
- Escova para lavar roupas - R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) un - H. A.
- Pá para lixo metálica com cabo longo - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un - H. A.
- Balde plástico 20 litros com alça - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) pc – Arqplast.
- Vassoura de pêlo 40cm com cabo - R$ 8,00 (oito reais) pc - H. A.
- Rodo de 40cm de borracha com cabo - R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) un H. A.
- Cesto de plástico para lixo, vazado (capacidade 10 litros) - R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco
centavos) un – Arqplast.
- Toalha de mesa em plástico estampado 2,00 x 1,50 m (para cozinha) - R$ 8,40 (oito reais e
quarenta centavos) un – Cipatex.
- Lixeira de fibra, com tampa e pedal, capacidade 100 litros - R$ 146,50 (cento e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos) un – Arqplast.
- Lixeira de plástico c/tampa cap 100 lts - Tampa acionada por pedal - R$ 146,50 (cento e
quarenta e seis reais e cinquenta centavos) un – Arqplast.
- Cesto de lixo em plástico de 29 cm, capacidade 12 litros com tampa vai e vem - R$ 10,05 (dez
reais e cinco centavos) un – Arqplast.
- Vassoura de piaçava nr. 10 com cabo - R$ 8,75 (oito reais e setenta e cinco centavos) un –
Status.
- Vassoura com cerda de nylon e cabo de madeira, tamanho da vassoura: 25 x 21,5 x 4,5 cm e
tamanho do cabo com 120 cm - R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) un - H. A.
- Vassoura de pelo 27 cm com cabo - R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos) un - H. A.
- Coador de café em flanela, tamanho grande - R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos)
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un – Triutil.
- Copo de vidro americano - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) un – Nadir.
- Colher de inox para café - R$ 0,98 (noventa e oito centavos) un – Martinazzo.
- Colher de inox sobremesa - R$ 0,98 (noventa e oito centavos) un – Martinazzo.
- Faca inox de mesa - R$ 2,08 (dois reais e oito centavos) un – Martinazzo.
- Garfo de inox para refeição - R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) un – Martinazzo.
- Prato de vidro raso - R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) un – Nadir.
- Garrafa térmica inox 1 lt com alça normal 32 cm - R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) un – Invicta.
- Talha de barro com 03 velas capacidade 10 litros - R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta
centavos) un.
- Caçarola de alumínio nr. 28 - R$ 90,00 (noventa reais) pç – Abc.
- Coador de pano para café diam. 14 cm x 20 cm comp. - R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco reais)
pç – Triutil
6) Contratada: Orla Distribuidora De Produtos EIRELI
- Água sanitária – galão com 05 litros - R$ 5,34 (cinco reais e trinta e quatro centavos) gal –
Biokriss.
- Desinfetante líquido 750ml - R$ 1,61 (um real e sessenta e um centavos) frs – Biokriss.
- Esponja dupla face espuma de nylon - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) un – Brilhus.
- Pano de prato alvejado - R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) un – Martins.
- Pano para limpeza – pacote com 05 unidades - R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos) un
– I.clean.
- Inseticida aerosol 300ml - R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos) un – Insectfree.
- Papel higiênico rolão 600m - – primeira linha - R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos)
rolo – B.paper.
- Sabão em pó – caixa com 01kg - R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos) cx – Flash.
- Saco para lixo med. 75 x 1,00 x 0,012 (pacote com 10 un) - R$ 7,92 (sete reais e noventa e dois
centavos) pct – Orlalix.
- Álcool comum 92,8º inpm - R$ 7,21 (sete reais e vinte e um centavos) lt – Flops.
- Limpador multi-uso instantâneo 500ml - R$ 1,47 (um real e quarenta e sete centavos) frs –
Biokriss.
- Amaciante de roupa frasco com 2l - R$ 3,23 (três reais e vinte e três centavos) frs – Biokriss.
- Haste flexível com ponta de algodão (mínimo 75 un) - R$ 1,17 (um real e dezessete centavos)
cx – Useit.
- Guardanapo de papel branco – pacote com 50 un - R$ 0,72 (setenta e dois centavos) pct - W.
Paper.
- Guardanapo de papel branco med. 20 x 23 – caixa com 5000 un - R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) cx - W. Paper.
- Absorvente íntimo com abas – pacote com 8 un - R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos)
pct – Flen.
- Creme dental – bisnaga com 90g - R$ 1,15 (um real e quinze centavos) bis -Freedent.
- Fósforo maço com 10 caixa - R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) mçs – Gaboard.
- Máscara descartável (caixa com 50 unidades), características: modelo retangular, com elástico,
03 camadas de filtro b.f.e. E 98,8% de retenção bacteriológica, 0especificação complementar:
informações impressas na embalagem sobre marca, quantidade, características, data de
fabricação, validade do produto e registro no m.s. - R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)
cx – Multilaser.
- Papel alumínio com 45cm - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) rol – I.clean.
- Desodorante feminino spray 90ml - R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) frs - Alma de
flores.
- Desodorante masculino spray 90ml - R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) frs –
Senador.
- Desinfetante líquido – galão 05l - R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos) gal – Biokriss.
- Pilha pequena 1,5v (tipo aa) - R$ 0,73 (setenta e três centavos) un – Elgin;
7) Contratada: Eco Plast Comércio Indústria Ltda
- Saco plástico branco leitoso para lixo hospitalar cap. 100 litros, espessura 0,12mm, com
informação impressa na embalagem que indique que é usado para materiais impetrantes. - R$
0,34 (trinta e quatro centavos) un - Santa clara.
- Saco para lixo hospitalar espessura 0,06mm – 200 litros - R$ 0,30 (trinta centavos) un - Santa
clara.
- Saco plástico para lixo, na cor preta, capacidade 30 litros, espessura mínima 0,08 mm, medindo
no mínimo 59 cm de largura x 62 cm de altura, confeccionado dentro das normas da abnt nbr
9194/2002, com resina termo plástica virgem, solda continua homogênea e uniforme característica
de resistência mecânica, não deve expelir odor desagradável e demais normas complementares
constantes aplicáveis, acondicionado em pacotes com 100 unidades, com dados de identificação,
peso minimo de 2,70 kg. Deve conter o selo de qualidade - R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta
centavos) pct - Eco plast
8) Contratada: Oxi Quimica Ltda – EPP
- Desodorizante sanitário em pedra 20g - R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) un – Sany.
- Sapóleo em pó 300g - R$ 2,01 (dois reais e um centavo) un – Sany.
- Limpa vidro com 500ml - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) un – Audax.
- Cloro líquido – galão com 05l - R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) gal – Hipoclor.
- Garrafa térmica para 01l - R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) un – Mor.
- Bloqueador solar fps 30 – pote com 4 kg - R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) pot –
Henlau.
- Avental impermeavel em pvc, com forro de poliester, com alça no pescoço e tiras para regulagem
- R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos) un – Brascamp.
- Detergente automotivo alcalino galão com 05 (cinco) litros (solupan) - R$ 7,40 (sete reais e
quarenta centavos) gl -Oxi pan
Varginha(M.G.), 06 de outubro 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 Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 155/2020 – Pregão Presencial nº 139/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registros de Preços nºs 137 a 140/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
042.00003.0009-01 - Avental Odontologico Descartavel, Nao Esteril, 100% Polipropileno Sms, Gramatura Minima De 40g/M2 Composto De 3 Camadas. Duas Camadas De Fibras Longas
E Continuas C/ Resistencia Mecanica E Maleabilidade Uma Camada Por Trama De Microfibras Que
Age Como Barreira Microbiana, Nao Inflamavel, Impermeavel - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) Marca: Best Fabril,
023.00212.0001-01 - Babador Impermeavel Indicado Para Protecao de Paciente. Material:
Plastico. Embalagem Com 1 Unidade - R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Marca: Jon,
023.01006.0035-01 - Cimento Endodontico Bio C- Repair Pronto Para Uso: Dispensa
Manipulacao. Embalagem Com 1 Seringa De 0,5g. Informacoes Do Produto: * Bioatividade /
Liberacao De Ions Ca2+. * Acao Bactericida ( Ph =~12): * Expansao De Presa : 0,092 +/- 0,05. *
Adesao Quimica A Dentina. * Radiopacidade: Superior A 7 Mm Da Escala De Aluminio. * Nao
Provoca Manchamento Na Estrutura Dentaria. * Hidrofilo. * Ausencia De Toxicidade.* Composicao
Nao Resinosa. * Tamanho Medio De Particulas (~2 Microns). * Embalagem Contendo Dados De
Identificacao, Procedencia, N De Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade. Apresentar
Certificado De Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove
reais) Marca: Bio C Repair,
023.01061.0012-01 - Escova De Higienizacao Das Maos Com Solucao Clorexidina. Conjunto
Escova/ Esponja Com Dupla Face, Embebida Em Solucao Degermante Com 22 Ml De Digluconato
De Clorexidine 2% E Tensoativo - R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) Marca:
Rioquimica,
023.01061.0016-01 - Escova Carbeto De Silicio - Granulacao: Fina, Media Escova De Polimento
Para Resina Foto, Em Carbeto De Silicio, Para Uso Em Contra Angulo Formatos: Pincel, Pincel
Conico Ou Roda. Embalagem C/ Dados De Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De
Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$
41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) Marca: American Burs,
023.00210.0001-01 - Enxerto Osseo Bovino Composto De Origem Bovina, A Partir De Uma
Porcao Inorganica Medular, Organica Cortical E Um Aglutinante Natural Composto De Colageno
Osseo Desnaturalizado; Granulacao Media 600 A 425 Micrometro. Composto Por Proteina +
Mineral + Aglutinante Natural - R$ 120,00 (cento e vinte reais) Marca: Criteria Lumina Bone,
023.01064.0005-01 - Ficha P/ Acondicionar Radiografia Periapical Em Plastico, Transparente
Em Ambos Os Lados, Com 6 Furos Para Colocar As Radiografias Periapicais - R$ 1,30 (um real
e trinta centavos) Marca: Maquira,
023.01070.0007-01 - Kit Macromodelos De Odontopediatria Com Demons-Tracao Da Formacao
Dos Dentes Permanentes - R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) Marca: Roi,
023.01070.0006-01 - Kit Macromodelos Odontologicos Para Demonstracao Pratica Da Higiene
Bucal (Macro-Arcadas, Macro-caries E Macro-periodontal) - R$ 570,00 (quinhentos e setenta
reais) Marca: Roic,
027.00189.0012-01 - Kit Matriz Parcial Matrizes Seccionais Precontornadas Ultra-Delgadas
Com Crista Marginal Pronunciada E Curvatura Horizontal R Que Contribui Para Uma Anatomia
Precisa E Evita O Colapso Da Matriz, Mesmo Em Caso De Cavidade Ampla E Ausencia De Cuspide.
A Aba Cervical Que Prevene Falhas Na Regiao Sub-Gengival. Nos 5 Tamanhos (3,5M M/4,5mm/
5,5mm/6,5mm/7,5mm) Embalagemcom 50 Unidades - R$ 162,80 (cento e sessenta e dois reais e
oitenta centavos) Marca: Unimatrix,
023.00211.0002-01 - Membrana Biologica De Origem Bovina Membrana Reabsorvivel De
Cortical Ossea Bovina; Impede A Invasao De Celulas Nao Osteogenicas Para O Local Do Implante
Favorecendo A Regeneracao Tecidual Guiada. Atua Como Barreira Para O Tecido Mole E Ao
Mesmo Tempo Estabiliza A Falha, Permitindo A Remodelacao Ossea. * Aspecto Homogeneo E
Transparente Apos Hidratacao; * Material De Facil Manipulacao, Flexivel, E Permite Ajuste Apos A
Hidratacao Com Soro Fisiologico; *Tempo De Reabsorcao A Partir De 45 Dias. * Por Ser Reabsorvivel,
Evita Segunda Cirurgia Para Remocao. * Sua Permeabilidade Permite A Troca De Nutriente E
Impede A Invaginacao De Celulas Nao Osteogenicas. * Validade: Minimo De 2 Anos A Contar Apos
A Entrega - R$ 178,90 (cento e setenta e oito reais e noventa centavos) Marca: Gerdem,
042.00034.0033-01 - Mascara Facial Sem Valvula Pff2 - R$ 9,49 (nove reais e quarenta e
nove centavos) Marca: 3M,
023.01100.0003-01 - Pino Metalico Provisorio Pino De Latao, Dourado. Embalagem Com 25
Unidades - R$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) Marca: Angelus,
023.01082.0005-01 - Sugador Endodontico Descartavel Flexivel Ponta Flexivel Multidirecional,
Ajustavel Conforme Necessidade Do Profissional; * Ponta Extra Fina, Maior Facilidade De Introducao
Nos Canais Radiculares De Dificil Acesso; * Baixa Espessura, Proporciona Melhor Visibilidade Na
Area De Trabalho; * Embalagem Esterilizada Individualmente (OXIDO De Edtileno); Perfeito Encaixe
Da Mangueira. * Descartavel, Nao Autoclavar. Embalagem Com 10 Unidades, Contendo Dados De
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Identificacao, Procedencia, N Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade. Apresentar Certificado
De Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco
centavos) Marca: Ssplus.
2) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
023.01142.0002-01 Agregado Trioxido Mineral (MTA) – Caracteristicas: Acao Antibacteriana
*Nao Sofre Degragradacao *Induz A Neoformacao De Cemento Perirradicular. *Superior A Dentina
*Alta Alcalinidade: Inospito Para O Crescimento Bacteriano *Baixa Solubilidade: Pode Ser Utilizado
Diretame - Nte Sobre A Polpa E Tecido Peripicais *Biocompatibilidade Tecidual: Pode Ser Utilizado
Diretamente Sobre Os Tecidos Vivos *Boa Resistencia A Compressao: 44,2 Mpa *Pode Ser
Utilizado Como Materialde Base *Alta Radiopacidade: Permite Contro Radiografico Posterior.
Embalagem Com 2 Saches De 0,14g Cada Mta Branco + 3ml De Agua Destilada. Registro No
Ministerio Da Saude. Validade De No Minimo 2 Anos Apos A Entrega – R$ 165,00 (cento e
sessenta e cinco reais) Marca: Mta Angelus,
023.01006.0036-01 - Cimento Endodontico Selador Ah Plus * Cimento Obturador De Polimero
De Amina Epoxica, Utilizado Como Selador Definitivo Para Todas As Tecnicas De Obturacao. *
Promove Selamento Sem Espacos. *Facil Manipulacao Muito Baixo Vazamento , Baixa Contracao,
Alta Estabilidade. *Tolera O Calor Nao Perdendo Suas Propriedades Quimicas Durante A
Termoplastificacao. *Oferece Maxima Compatibilidade Biologica, Radi-Opacidade E Estabilidade
De Cor. *Seu Sistema Pasta-Pasta Permite Maior Limpeza, Otima Viscosidade. *Embalagem
Contendo: Pasta A 4ml + Pasta B 4ml + Bloco De Mistura. Embalagem Contendo Dados De
Identificacao, Procedencia, N° Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade. Apresentar Certificado
de Registro de produto No Ministerio Da Saude - R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
Marca: Ah Plus Dentsply,
023.01053.0003-01 - Cunha Interdental Elastica Age Simultaneamente Pelas Faces Vestibular
E Lingual. Compativel Com Todos Os Sistemas De Matrizes, Maior Conforto Ao Paciente. Disponivel
Em 3 Tamanhos, Codificados Por Cores, Facil Insercao. Embalagem Com 25 Unidades Sortidas R$ 24,00 (vinte e quatro reais) Marca: TDV,
023.01057.0003-01 - Disco Espiral Emborrachado Para Acabamento Em Resina. Kit Com 6
Discos Para Acabamento Bege + 6 Discos Para Polimento Branco + Mandril. Embalagem Com
Dados De Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade,
Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 130,00 (cento e trinta reais)
Marca: Sof Lex 3M,
023.01093.0006-01 - Pelicula (Filme Radiografico F Speed) Indicado Para Tomadas
Radiograficas Intraorais (Filme 3x4cm), Processamento Manual Ou Automatico. Caixa Contendo
150 Unidades De Peliculas Radiograficas. F-Speed. Velocidade Alta. Validade De No Minimo 18
Meses Contados A Partir Da Data Entrega. Embalagem De Cada Pelicula Na Cor De Azul Clara.
Validade De 2 Anos Apos Fabricacao - R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) Marca:
Carestream,
027.01031.0005-01 - Mandril Para Sistema Pop-On Em Aco Inoxidavel Adaptavel Para Contra
Angulo. Embalagem Individual Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, Nº Lote - R$ 23,80
(vinte e três reais e oitenta centavos) Marca: Microdont,
023.01093.0007-01 - Pelicula Para Raio X Odontologico Peripical Infatil, M 2,2x3 Cm. Caixa
Contendo 100 Filmes. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, Nº Do Lote, Data De
Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da Saude.- R$ 192,00 (cento e noventa
e dois reais) Marca: Carestream,
023.01100.0002-01 - Pino De Fibra De Vidro - Tamanhos: 0,5, 1, 2 E 3 Pino De Fibra De Vidro,
Com Dupla Conicidade. Altamente Esteticos, Praticamente Incolores E Translucidos. Excelente
Transmissao De Luz. Radiopaco, Permitindo Facil Controle De Sua Posicao Durante O Processo
De Ajuste E Tambem Pos-Cimentacao. Modulo De Elasticidade E Muito Proximo Ao Da Dentina, Isto
E, O Seu Comportamento E Muito Similar Ao Da Estrutura Dental, Diminuindo A Tensao Sobre As
Paredes Radiculares. Pose Ser Usado Com Sistema Adesivos Duais E Fotopolimerizaveis Pela
Grande Capacidade De Transmitir Luz. Embalagem Contetendo 5 Pinos. Embalagem Contendo
Dados De Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade,
Apresentar Cetificado De Registro No Ministerio Da Saude. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 40,00 (quarenta reais) Marca: White Post DC FGM,
023.01034.0060-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A1 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada
Em Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato
De Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N° Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M,
023.01034.0061-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A2 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada
Em Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato
De Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M,
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023.01034.0062-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill A3 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada
Em Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato
De Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais)Marca: One Bulk Fill 3M,
023.01034.0063-01 - Resina Fotopolimerizavel Bulk Fill B1 Resina Bulk, Que Pode Ser Levada
Em Incremento De Ate 5mm. Composicao: Ceramica Silanizada (60 - 70% Em Peso) Dimetacrilato
De Uretano Aromatico (10 - 20% Em Peso). Fluoreto De Iterbio Ybf3) (1-10% Em Peso). Diuretano
Dimetacrilato (UDMA) (1 - 10% Em Peso). Silica Tratada De Silano (1 - 10% Em Peso). 1.12 Dodecano Dimetacrilato (DDDMA) (1 - 10% Em Peso). Ziconia Silanizada Tratada (MENOR Que
5% Em Peso).AGUA (MENOR Que 5% Em Peso). Embalagem De 4 Gramas, Com Dados De
Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude. Seringa De 4g. Trazer Amostra Ou Catalogo Para
Observacao De Sua Descricao - R$ 113,00 (cento e treze reais) Marca: One Bulk Fill 3M.
3) Contratada: Dipron Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda.-EPP
023.00212.0003-01- Babador Impermeavel Descartavel Paciente. Material: Plastico. Embalagem
Com 1 Unidade - R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) Marca: Ssplus,
023.01006.0032-01 - Cimento Odontologico Reparador De Presa Lenta Cimento Bioceramico
Composto De Oxidos Minerais Na Forma De Finas Particulas Hidrofilicas. E Indicado Em Casos De
Perfuracao Radicular (Endodonto E Furca). Perfuracao Radicular Por Reabsorcao Interna,
Retroobturacao, Protecao Pulpar Direta, Pulpotomia De Dente Deciduo Como Elemento Unico,
Apicificacao Utilizando Tecnica Imediata, Restauracao De Dente Deciduo, Preenchimento De
Cavidades Com Esmalte Sem Suporte Dentinario (Substituto De Dentina), Obturacoes Nao
Convencionais Endodonticas, Sem Guta Percha (Casos Em Que Se Necessita Alcalinizacao
Definitiva), Blindagem Endodontica E Arcabouco Alveolar Para Implante Com Carga Imediata.
Caracteristicas: Apresenta Os Seguintes Beneficios: Tamanho Das Particulas Que Permite
Completa Hidratacao Durante A Espatulacao; 2 Excelente Capacidade De Selamento Marginal
Que Impede A Migracao De Fluidos Para O Interior Do Canal Radicular; 3- Excelente Vedamento
De Perfuracoes Radiculares (Canal E Furca) Ao Induzir A Formacao De Cemento Perirradicular;
4- Inducao Da Formacao Barreira Dentinaria Quando Aplicado Sobre De Exposicoes Pulpares;5Ao Contrario De Outros Cimentos Que Exigem Campo Completamente Seco, E Indicado Mesmo
Em Locais Sem O Controle Adequado De Umidade Como Em Cirurgias P/ (Tratamento De
Perfuracoes Ou Retroobturacoes, Pulpotomias De Dentes Deciduos E Implantes Imediatos), Sem
Perda De Suas Propriedades. Hiperdenso Branco Apresenta Tempo De Presa Inicial De
Aproximadamente 10 Minutos E O Final 30 Minutos; Alcalinidade: Apos Espatulacao Com Agua
Destilada Esteril, Apresenta Ph De Valor 10 Que Em 3 Horas Estabiliza Em Valor 12; Radiopacidade:
Se Apresenta 66% De Hiperdensidade Comparada Ao (Aluminio). Embalagem Com 0,8g E 4
Aplicacoes. Deve Ter Registro No Ministerio Da Saude E Valida De De No Minimo 1 Ano A Contar
A Partir Da Entrega - R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) Marca: Cimmo,
023.01006.0031-01 - Cimento Odontologico Reparador De Presa Rapida Cimento Bioceramico
Composto De Oxidos Minerais Na Forma De Finas Particulas Hidrofilicas. E Indicado Em Casos De
Perfuracao Radicular (Endodonto E Furca). Perfuracao Radicular Por Reabsorcao Interna,
Retroobturacao, Protecao Pulpar Direta, Pulpotomia De Dente Deciduo Como Elemento Unico,
Apicificacao Utilizando Tecnica Imediata, Restauracao De Dente Deciduo, Preenchimento De
Cavidades Com Esmalte Sem Suporte Dentinario (Substituto De Dentina), Obturacoes Nao
Convencionais Endodonticas, Sem Guta Percha (Casos Em Que Se Necessita Alcalinizacao
Defensiva), Blindagem Endodontica E Arcabouco Alveolar Para Implante Com Carga Imediata.
Caracteristicas: Apresenta Os Seguintes Beneficios: Tamanho Das Particulas Que Permite
Completa Hidratacao Durante A Espatulacao; 2 Excelente Capacidade De Selamento Marginal
Que Impede A Migracao De Fluidos Para O Interior Do Canal Radicular; 3- Excelente Vedamento
De Perfuracoes Radiculares (Canal E Furca) Ao Induzir A Formacao De Cemento Perirradicular;
4- Inducao Da Formacao Barreira Dentinaria Quando Aplicado Sobre De Exposicoes Pulpares; 5Ao Contrario De Outros Cimentos Que Exigem Campo Completamente Seco, E Indicado Mesmo
Em Locais Sem O Controle Adequado De Umidade Como Em Cirurgias P/ (Tratamento De
Perfuracoes Ou Retroobturacoes, Pulpotomias De Dentes Deciduos E Implantes Imediatos), Sem
Perda De Suas Propriedades. Hisodenso Com Mesma Radiopacidade Da Dentina) Apresenta
Tempo De Presa Inicial De Aproxima Damente 5 Minutos E O Final De 10 Minutos; Alcalinidade:
Apos Espatulacao Com Agua Destilada Esteril, Apresenta Ph De Valor 10 Que Em 3 Horas
Estabiliza Em Valor 12; Radiopacidade: Se Apresenta Hisodensidade (Radiopacidade) Relativa A
Da Dentina; Resistencia A Compressao: 40 Mpa Apos 24 Horae E 65 Mpa Apos 21 Dias. Embalagem
Com 0,8g E 4 Aplicacoes. Deve Ter Registro No Minist. Da Saude E Validade De No Minimo 1 Ano
A Contar A Partir Da Entrega - R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) Marca: Cimmo,
Item 49 - Spray Refrigerante Temperatura - 50c Congelamento De Rolos De Algodao Com
Tubo De Aplicacao Para Maior Precisao Inodoro E Atoxico Sem Cfc - R$ 25,90 (vinte e cinco reais
e noventa centavos) Marca: Maquira.
4) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
023.01039.0005-01 - Agulha Endo Ese Irrigador Pct. 5 Unidades - R$ 58,00 (cinquenta e oito
reais) Marca: Endo Eze,
023.01006.0029-01 - Cimento Resinoso Adesivo Dual Para Cimentacao Em Resina. Embalagem
Tipo Clicker, Com 4,5g, Fina Espessura De Cimentacao, Presa Dual, Tixotropico. Validade De No
Minimo, 18 Meses, Contados A Partir Da Data De Entrega. Embalagem Com Dados De Identificacao,
Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De
Registro No Ministerio Da Saude - R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) Marca: Relyx Arc 3M,
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023.01006.0030-01 - Cimento Provisorio Para Cimentacao Sem Eugenol Cimento Pasta-Pasta,
Usado Na Fixacao Provisoria De Restauracoes Permanentes, Bem Como Na Cimentacao De
Splints, Coroas Unitarias, Proteses Fixas E Provisorias. Embalagem Com 43g De Base + 22g De
Catalizador + 1 Bloco De Mistura. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, N Do
Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio
Da Saude - R$ 48,00 (quarenta e oito reais) Marca: Temp Cem NeE,
023.01006.0033-01 - Cimento De Composito De Ionomero De Vidro Fotopolimerizavel Em
Seringa. Embalagem Com 2 Seringas De 2,5g Cada Uma * Indicacoes: Base Para Todos Os Tipos
De Materiais Restauradores, Selamento De Fossulas E Fissuras, Restauracao De Pequenas
Cavidades. Vantagens: Pronto Para Uso - Material Monocomponente, Economia De Tempo Material Fotopolimerizavel Em Segundos. Aplicacao Rapida E Higienica. Elevada Resistencia A
Compressao (226 Mpa). Previne A Carie Secundaria - Liberacao De Fluor Continua. Alta
Biocompatibilidade. Radiopaco. Tecnologia Antigo Tejamento. Indicado Especialmente Para Materiais
Altamente Fluidos. Pode Ser Dosado E Aplicado Com Precisao. Sem Qualquer Perda De Material.
Validade De No Minimo 2 Anos A Contar Apos A Entrega - R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais)
Marca: Ionoseal,
023.01006.0034-01 - Cimento Endodontico Bio C Sealer Para Obturacao Dos Canais
Radiculares. Caixa Com 4 Seringas De 5gr Cada De 20 Pontas Para Aplicacao. Informacoes Do
Produto: * Injetavel. * Com Oxido De Zirconia. * Alta Biocompatibilidade. *INTERAcaO Com A
Dentina. * Alcalino. * Pronto Para O Uso. * Nao Provoca Manchamento. * Com Formulacao
Bioceramica. * Bioativacao Com Liberacao De Ca2. * Alta Adesao. * Alta Acao Antibacteriana. *
Embalagem Contendo Dados De Identificacao, Procedencia , N De Lote, Data De Fabricacao E
Data De Validade. Apresentar Certificado De Registro Do Produto No Ministerio De Saude - R$
300,00 (trezentos reais) Marca: Bio C Sealer,
023.01147.0001-01 - Evidenciador Placa Bacteriana (120 CP) Evidenciador De Placa
Bacteriana A Base De Fucsina. Embalagem Com 120 Comprimidos Cada Caixa. Embalagem Contendo
Dados De Identificacao, Data De Fabricacao E Data Validade. Apresentar Certificado De Registro
Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Marca: Eviplc
Biodinamica,
023.01065.0043-01 - Fio Afastador / Retrator Gengival Embalagem Com 1 Frasco Contendo
250 Cm De Fio. Disponiveis Nas Espessuras: 0,00,000,1,2,E 3 - R$ 21,80 (vinte e um reais e
oitenta centavos) Marca: Maquira,
023.01065.0044-01 - Fio De Sutura Catgut 4.0 C/Agulha 1/2 Circulo Mc 2,0 cm (Absorvivel)
Para Uso Em Cirurgias Odontologicas. Caixa Contendo 24 Envelopes. Embalagem Com Dados De
Identificacao, Procedencia, Numero Do Lote, Data De Fabricacao E De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Marca: Shalon,
023.01065.0032-01 - Fio De Sutura Agulhado Reabsorvivel 4-0 Fio Reabsorvivel 4-0, Agulhado,
Absorvivel, Trancado, Incolor. Envelope Contendo Fio Agulhado Liquido Esterelizante, Composto
De E Copolimero Obtido A Partir Da Glicolida E Lactida, Revestido Por Poliglactina. Embalagem
Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De
Validade. Apresentar Certificado De Registro Do Produto No Ministerio Da Saude - R$ 232,00
(duzentos e trinta e dois reais) Marca: Technew,
023.01016.0002-01 - Fixador Para Protese Dentaria Em Creme Sem Zinco Sem Sabor. Bisnaga
Com 50 Gramas. Embalagem Contendo Dados De Identificacao, Procedencia, N Lote Data De
Fabricacao E Data Validade - R$ 83,00 (oitenta e três reais) Marca: Corega,
023.01057.0005-01 - Kit Discos De Acabamento E Polimento dental. Disco Para Polimento De
Resinas Compostas, Possui Centro Metalico Para Facilitar O Encaixe Sob Pressao No Mandril.
Invasao E Substituicao Do Disco Com Mais Rapidez. Costado Em Poliester Que Proporciona Maior
Flexibilidade E Acesso Interproxi Mal. Granulacoes: Grossa, Media, Fina E Extrafina. Tamanhos:
3/8 E 1/2. Inversao E Substituicao Do Disco Com Maior Rapidez. Proporciona Maior Flexibilidade
E Acesso Interproximal. Sistema De Encaixe Sob Pressao Facilitando A Montagem Do Disco No
Mandril. Embalagem C/ 75 Discos Sortidos E Um Mandril. Embalagem Com Dados De Identificacao,
Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Valida De, Apresentar Certificado De
Registro No Ministerio Da Saude - R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) Marca: Praxis Tdv,
023.01100.0004-01 - Pino Kit Com 25 Pinos De Fibra De Vidro Sortidos (Com Respectivas
Brocas) * Dupla Conicidade Com Excelente Adaptacao, Serva Ao Maximo A Dentina Intraradicular
Prepara O Alojamento Do Pino Por Que Correspondem A Morfologia Do Canal Apos Terapia
Endodontica. * O Maior Diametro Do Pino Na Regiao Cervical (Regiao De Maior Esforco Mecanico)
Lhe Confere Maior Resistencia A Fratura. * Pino Fabricado Em Composito De Fibra De Vidro E
Resina Epoxi De Alta Resistencia Mecanica Que Atua Como Reforco Intra Radicular Da Estrutura
Dental E Promove Retencao Para O Material Restaurador Definitivo Ou Nucleo De Preenchimento,
No Caso De Restauracoes Indiretas. Kit Com 25 Pinos Sortidos E 5 Respectivas Brocas. Com
Regua Para Selecao De Pinos - R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) Marca: White Post DC
FGM,
023.01074.0006-01 - Matriz Bumerangue, Pacote Com 10 Unidades Embalagem Com Dados
De Identificacao, Procedencia, N Do Lote, Data De Fabricacao E Data De Validade, Apresentar
Certificado De Registro No Ministerio Da Saude - R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos)
Marca: TDV,
023.01074.0005-01 - Matriz Seccional Pre Contornada Kit Com 50 Matrizes Seccionais, Pre
Contornadas De Tamanho Variado. Facilidade Na Reconstrucao Do Ponto De Contato, Obtencao
De Uma Anatomia Natural Devido A Convexidade Das Matrizes. Maior Conforto Para O Paciente.
Espessura Das Matrizes De 0,05mm. Embalagem Com Dados De Identificacao, Procedencia, N Do
Lote, Data De Fabricacao E Data de Validade, Apresentar Certificado De Registro No Ministerio Da
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Saude - R$ 141,60 (cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) Marca: Unimatrix,
023.01074.0007-01 - Matriz Unimatrix R Kit Composto Por 50 Matrizes (Disponiveis Em
Tamanhos ) + 2 Grampos (Azul e Rosa ) + 8 Protetores Triangulares. Embalagem Contendo
Dados Do Produto, Apresentar Registro Na Anvisa - R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Marca: Unimatrix R.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 206/2020 – Pregão Presencial nº 184/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nºs 12 à 15/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Acácia Comercio De Medicamentos EIRELI
– Máscara descartável tripla proteção com elástico e clips nasal. Registro no MS Cx c/ 50Un Apresentar amostra para aprovação - R$ 19,00 (dezenove reais) cx – Multilaser.
– Papel Grau Cirúrgico 50 mm Largura rolo c/100 m - R$ 20,00 (vinte reais) rolo – Hospflex.
– Papel grau cirúrgico 70 mm largura rolo c/ 100m - R$ 33,00 (trinta e três reais) rolo – Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 300 mm Largura rolo c/100 m - R$ 120,00 (cento e vinte reais) rolo –
Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 40 cm Largura rolo c/100 m - R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais)
rolo – Hospflex;
2) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– Branco de Espanha Pó Abrasivo finamente dividido -pct 200gr - R$ 7,00 (sete reais) pct – Rio.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 1 (4mm) Pequeno - Embalagem contém aprox. 3.000
unidades - R$ 80,00 (oitenta reais) frs – Voco.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 2 (5mm) Médio - Embalagem com aprox. 1000 unidades
- R$ 69,81 (sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) frs – Voco.
– Cera Utilidade (uso odontológico) contendo: 05 placas macias e flexíveis c/ 225 gr para
articulação em lâminas, caixa com no mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado do
produto no MS- caixa - R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos) cx – Lysanda.
– Cimento provisório a base de óxido de zinco pó forrador temporário, contendo 50 gr, 20ml
líquido. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar Certificado de Registro no Produto no MS- frasco - R$ 27,00 (vinte
e sete reais) kit - SS White.
– Cone calibrado para obturação de condutos 15 a 40. Cone principal de guta percha 15 a 40.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone calibrado para obturação de condutos 45 a 80. Cone principal de guta percha 45 a 80.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X2- Protaper Next Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade.* A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
*Pontas de Guta Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
*Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X3- Protaper Next - Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade. * A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
* Pontas de Gutta-Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
* Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 25. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 30. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 35. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 40. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 45. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
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reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 50. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 55. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
I– Cone principal de Guta Percha nº 60. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 25,23 (vinte e
cinco reais e vinte e três centavos) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 70. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 80. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone secundário endodontia MF guta percha acessórios usados para obturação de canal,
28mm de comprimento. Caixa com 120 unidades, alta radiopacidade. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três reais) cx – Maillefer.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Disco de lixa 16mm de diâmetro granulações sortidas – caixa com 50 un - R$ 34,90 (trinta e
quatro reais e noventa centavos) cx – Tdv.
– Disco polimento acabamento dental azul e laranja. Os discos da série azul são indicados para
superfícies labial/bucal/lingual, superfícies oclusais selecionadas e bordas incisais. Os discos
da série laranja, são indicados para áreas interproximais, superficie bucal/mesial/distal. Disponível
em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. Discos de granulação grossa ou média para
remoção dos excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação
superfina, para obtenção de um excelente polimento. Por caixa - R$ 183,00 (cento e oitenta e três
reais) cx - Sof Lex.
Item 50 – Endo PTC. Peróxido de Ureia, Tween 80, Polietilenoglicol - Seringa, R$ 15,00 (quinze
reais) cx – Biodinamica.
– Ficha p/ Radiografia 5 furos – pct c/100 un - R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) pcte –
Preven.
– Godiva de Baixa Fusão Cx c/15 un(Bastão) Verde - R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta
centavos) cx – Lysanda.
– Guta percha em bastão para uso odontológico, frasco c/ 30g- Por frasco - R$ 28,80 (vinte e oito
reais e oitenta centavos) frs – Odahcam.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável vitrebond (frasco com 9g de pó + 5,5 ml de liquido)- por kit
- R$ 310,00 (trezentos e dez reais) kit – Vitrebond.
Item 70 – Lençol de borracha tamanho 13,5cmx 13,5 cm c/ separador plastico cx c/ 26 unidades
- R$ 20,00 (vinte reais) cx – Madeitex.
– Pasta de terapêutica alveolar. Pasta curativo com própolis. Composição: própolis 10%, iodofórmio
5%, cera de abelha e espessante Frasco com 10g- por frasco - R$ 18,00 (dezoito reais) frs –
Alveolex.
– Película de filme radiográfico adulto duplo- por pacote - R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro
reais) cx – Carestream.
– Placa contendo 8 dentes tam 34L posterior superior resistêntes com alto brilho de boa qualidade
Cor 67- Por unidade - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) unid – Vipi.
– Régua Endodôntica Calibradora Intermedium. Indicada para calibração de cones de gutapercha e confecção de cones intermediários. Marca CE: controle de calibração. Canaleta inferior:
a única que confecciona cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve
e resistente ao contato com substâncias químicas. Calibrador em metal. Esterilizável em estufa
ou autoclave: garantia de Biossegurança - R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) un –
Angelus.
– Resina Acrílica Autopolimerizante – Liquida – p/ consertos reembasamento e adições em
próteses sentarias. Frasco c/ 60ml. Composição Liquido monômero de metilmetacrilato, inibidor,
DMT. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar certificado de registro de produção no MS - R$ 9,50 (nove reais
e cinquenta centavos) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável pó. Acrílico autopolimerizante pó para consertos,
reembasamentos e adições na cor 66. Frasco com 78g. Composição: Resina pó:
polimetilmetacrilato, peróxido de benzoíla, pigmentos biocompatíveis. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro no Produto do MS- por frasco - R$ 26,00 (vinte e seis reais) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- monômero (liq)
incolor- frasco c/ 1 Litro – por frasco - R$ 92,00 (noventa e dois reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- polímero (pó)
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incolor- frasco c/ 1 kg – por frasco - R$ 120,00 (cento e vinte reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 66- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 69- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina Incolor Autopolimerizável Pó - vidro c/ 220g - R$ 31,00 (trinta e um reais) frs – Tvd.
– Resina na cor A1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3,5 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A4 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor C2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor D3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA2- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA3- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Selante fotopolimerizável, composto por uretano modificado, trietileno glicol, di-metacrilato,
boro silicato de alumínio e bário, ester tetra acrílico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, N- Metil
dietanolamina. Características: Possui 50% em peso de cargas inorgânicas; contém flúor;
Excelentes características de trabalho; Altos índices de adesão. Kit contendo 5 seringas de 2,5g
+ 1 seringa de 2,5g de ácido fosfórico a 37% + pontas aplicadoras. Por kit - R$ 160,00 (cento e
sessenta reais) kit – Fluroshield.
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– Silicona de adição 2 potes de pasta densa (250ml base + 250ml catalizador) + material fluido
com viscosidade leve (cartucho com 50ml) 123 pontas misturadoras + 12 pontas intraorais – por
kit - R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) kit - Futura Ad;
3) Contratada: Dental São Cristóvão Ltda
– Agulha descartável carpule longa – caixa c/ 100 un - R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta
centavos) cx – Procare.
– Agulha Descartável de numeração 24g ¾ 20x0,55 cx com 100 un - R$ 15,00 (quinze reais) cx
– SR.
– Agulha gengival extracurta 12mm , tribiselada, siliconizada, pré-rosqueada , Esterilização com
Óxido de Etileno, validade: 3 anos. Registro ANVISA - R$ 38,00 (trinta e oito reais) cx – Procare.
– Cariostático fluoretado de Diamino de prata – frasco c/ 10ml. Cariostático 12% solução diamino
fluoretado de prata. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de Registro do produto no MS - R$ 14,60
(quatorze reais e sessenta centavos) frs – Iodontosul.
– Cone de papel absorvente de 1º série(15 a 40), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx – Mklife.
– Cone de papel absorvente de 2º série(45 a 80), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx -Mklife.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold P Primary Ideal para obturação de canais radiculares
preparados pelo sistema Wave One. * Cores das pontas de acordo com as limas; * Obturação
com cone único de forma rápida e precisa; * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do
sistema Wave One; * Possui 28mm de comprimento; * Pontas com tamanho adequado ao tamanho
do canal preparado com as limas Wave-one; Embalagem com 60 unidades, dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) cx –
Maillefer.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold Sortido * Obturação com cone único de forma rápida e
precisa. * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One. * Possui 28mm
de comprimento. * Pontas com tamanho adequado ao tamanho do canal preparado com as limas
Wave-one. * Coloração das Pontas: - Small: Amarela. - Primary: Vermelha. - Large: Preta.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta
e dois reais e cinquenta centavos) cx – Maillefer.
– Escala de cores para dentes em porcelana com 16 cores (do A1 ao D4) Compatível com resinas
z250 - R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) cx – Vita.
– Ficha para Radiografia 2 furos. Cartela de 2 (dois) Furos para acomodar dois Raios X cada
cartela. Pcte c/100 cartelas – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) pcte – Urgedonto.
– Gesso Comum pct. c/ 1kg tipo II - R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra (Tipo III) pct. C/ 1Kg (Amarelo, composto de sulfato + pigmento bege/amarelo,
pacte c/ 01 Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra(Tipo III) pct. C/ 1Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Pavio de lamparina de uso Odontológico c/ 12 cm - R$ 3,10 (três reais e dez centavos) pcte –
Preven.
– Pedra Pomes pcte. 1 kg - R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) pcte – Asfer
4) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– Acrílico Jet Autopolimerizante liquido frasco c/120 ml - R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta
centavos) frs – Tvd.
– Acrílico Jet Autopolimerizante Pó frasco c/220g - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta
centavos) frs – Tvd.
– Alginato Elástico p/ impressão presa normal tipo II embalagem c/ 410 gr. Alginato elástico , tempo
de mistura 45”. Tempo total de trabalho (a 23ºC) 1'35”. Permanência na boca 1', tempo de presa
(a 23ºC) 2'35”, recuperação elástica (ISO 1563) 99%, deformação permanente (ISO 1563)
11,5%, resistência à compressão (ISO 1563) 1,4 Mpa. O alginato altera sua cor à medida que vai
tomando presa. Indo da cor vermelha até a amarela - R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)
pct - Avagel – Dentsply.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 2% com Norepinefrina de vasoconstritor, caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 3% com Norepinefrina (1:50.000) de vasoconstritor,
caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da
data de entrega. Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico Tópico lidocaína Spray Frasco com 50ml - R$ 110,00 (cento e dez reais) frs Xylestesin – Cristal.
– Cimento de hidróxido de cálcio pasta base+ pasta catalizadora. Hidróxido de cálcio radiopaco
autopolimerizável (possuir tempo de trabalho minímo de 1 minuto). Conjunto contendo 1 pasta
base 13g (ester glicol salicitado, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes
minerais), 1 catalizadora 11g (etitolueno sulfonamina, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e
corantes minerais de solução ácida), 1 bloco de papel para espatulação em cada estojo. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 16,40 (dezesseis reais e
quarenta centavos) cx - Hydro c – Dentsply.
– Cimento de óxido de zinco Eugenol reforçado tipo II, apresentação de pó e liquido, pó em frasco
com aproximadamente 38gr, composto basicamente de óxido de zinco com resinas naturais ou
sintéticas, pérolas de polímeros, acelerador de presa (acet. De ZN ou sais de ZN) liquido em
frasco com aproximadamente 20ml, composto basicamente por eugenol apresentando 354 a 400
kgf/cm2 de resistência a compressão. Embalado individualmente contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) cx - Irm –
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Dentsply.
– Cimento obturador de canal caixa a base de óxido de zinco com 1 frasco com pó 12g + 1 frasco
com liquido 10ml. Validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Apresentar
registro no MS - R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) cx - Endofill – Dentsply.
– Cone de Guta Percha FM EL Cones rolados a mão com placas de alta precisão, Obedecem a
temperatura necessária , atingindo seus modelos e pontas microtipped`s nos formatos cônicos
e seguindo um rígido controle qualidade; Material 100% natural extraído da Floresta Amazônica;
Validade mínima de 1 ano a ser contada a partir da data de entrega; Conter Registro no MS.
Embalagem contendo 80 cones, dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,80
(vinte e três reais e oitenta centavos) cx – Dentsply.
– Creme dental contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de flúor), triclosan 0,3%, Lauril sulfato de
sódio, copolímero – por tubo - R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) tubo - Colgate Palmolive.
– Dispensador Universal para Pincéis Aplicadores (Points Dispenser) Capacidade para até 200
pontas aplicadoras - R$ 68,00 (sessenta e oito reais) un – Sdi.
– Ionômero de vidro A2 ativado quimicamente, com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expasão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (TRA e ART), quimicamente ativado. Pó em grânulos com 12,5- composto de vidro de
fluorsilicato de alumínio, lantânio, cálcio e pigmentos. Líquido com 8,5ml, composto de água,
copolímero de ácido acrílico e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher
dosadora, bloco de espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro A3 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte, quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (tra/ART). Pó em grânulos 12,5g- composto de vidro de fluorsilicato de alumínio,
lantânio, cálcio e pigmentos. Liquido com 8,5ml, composto de água, copolímero de ácido acrílico
e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher dosadora, bloco para
espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº
lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MSpor caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3, usado para restauração com tripla presa: auto, foto
e reação redox e liberação de flúor. Kit introdutório contendo 1 frasco com 5g de pó na cor A3,
1 frasco de 2,5 ml de liquido, 1 frasco de 2ml de primer, 1 frasco de 2 ml de glaze. Acompanha
colher dozadora de pó e bloco de espatulação. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por Kit - R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) kit - Vitermer – 3M.
– Lâmina de bisturi nº 10 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 11 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,30 (vinte e seis reais
e trinta centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 12 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 15 C Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 15 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Óculos De Proteção Ultraspec 2000 Laranja para Fotopolimerizador Óculos de proteção antiembaçante; Indicado para proteção dos olhos. Proteção contra a luz do fotopolimerizador. Lente
única em policarbonato de alto impacto, incolor; Camada de proteção contra riscos, raios Ultra
Violeta, energia estática e embaçamento. Hastes em material plástico maleável, tipo espátula,
articulada através de pinos metálicos, regulável e com ajuste nas laterais. Apresentar certificado
no MS - R$ 37,00 (trinta e sete reais) un – Uvex.
– Otosporim vd c/ 10 ml - R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) frs - Otosporin – Fqm
– Papel grau cirúrgico 100mm Largura rolo c/ 100m - R$ 42,00 (quarenta e dois reais) rolo –
Hospflex.
– Pasta de zinco – enólica para moldagem de boca desdentada contendo: 1 pasta base c/ 60g e
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1 pasta endurecedora c/ 80g – Por caixa - R$ 32,00 (trinta e dois reais) cx – Lysanda.
– Película – Filme para Raio X odontológico Oclusal. Caixa contendo 25 filmes. Tamanho 57mm X
76 mm. Embalagem contendo dados de identificação. Procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data validade. Apresentar certificado no MS - R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) cx –
Carestream.
– Resina na cor A2 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor A3 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor l – Fotopolimerizável de microparticulas c/ base em uretanodimetacrilato. dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micrometros) de alto brilho, alto polimento, translucida. Exclusivo p/ uso em dentes anteriores - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo - Durafill – Kulzer.
– Silicona de condensação para impressão Denso. Pote 1 kg. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por pote - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) pote – Coltene.
– Verniz Fluoretado p/ aplicação dentaria com Naf. A 6% Concentração de flúor Presente no
produto : Fluoreto de sódio 6%= 2,71 % íons Flúor Fluoreto de cálcio 6%= 2,92 Íons de Flúor.
Apresentação : 2X 3g seringas, 10 p descartáveis. Validade de no Minimo de 18 meses, contados
a partir da data de entrega, registrada no ministério da saúde - R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois
reais) cx - Duraphat – Colgate.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 206/2020 – Pregão Presencial nº 184/2020 – Registro de
Preços (Atas de Registro de Preços nºs 12 à 15/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Acácia Comercio De Medicamentos EIRELI
– Máscara descartável tripla proteção com elástico e clips nasal. Registro no MS Cx c/ 50Un Apresentar amostra para aprovação - R$ 19,00 (dezenove reais) cx – Multilaser.
– Papel Grau Cirúrgico 50 mm Largura rolo c/100 m - R$ 20,00 (vinte reais) rolo – Hospflex.
– Papel grau cirúrgico 70 mm largura rolo c/ 100m - R$ 33,00 (trinta e três reais) rolo – Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 300 mm Largura rolo c/100 m - R$ 120,00 (cento e vinte reais) rolo –
Hospflex.
– Papel Grau Cirúrgico 40 cm Largura rolo c/100 m - R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais)
rolo – Hospflex;
2) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– Branco de Espanha Pó Abrasivo finamente dividido -pct 200gr - R$ 7,00 (sete reais) pct – Rio.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 1 (4mm) Pequeno - Embalagem contém aprox. 3.000
unidades - R$ 80,00 (oitenta reais) frs – Voco.
– Bolinha de Espuma Pele Tim Tamanho 2 (5mm) Médio - Embalagem com aprox. 1000 unidades
- R$ 69,81 (sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) frs – Voco.
– Cera Utilidade (uso odontológico) contendo: 05 placas macias e flexíveis c/ 225 gr para
articulação em lâminas, caixa com no mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº de lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado do
produto no MS- caixa - R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos) cx – Lysanda.
– Cimento provisório a base de óxido de zinco pó forrador temporário, contendo 50 gr, 20ml
líquido. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar Certificado de Registro no Produto no MS- frasco - R$ 27,00 (vinte
e sete reais) kit - SS White.
– Cone calibrado para obturação de condutos 15 a 40. Cone principal de guta percha 15 a 40.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone calibrado para obturação de condutos 45 a 80. Cone principal de guta percha 45 a 80.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X2- Protaper Next Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade.* A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
*Pontas de Guta Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
*Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone de Guta percha Acessoria 28mm X3- Protaper Next - Indicados como obturadores de
canais radiculares, demonstram ótima estabilidade dimensional e flexibilidade. * A performance
aprimorada de ProTaper Next leva você da instrumentação à obturação com eficiência completa;
* Pontas de Gutta-Percha compatíveis com as várias formas criadas pelas limas ProTaper Next.
* Embalagem com 60 unidades, contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa
- R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 25. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
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validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 30. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 35. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 40. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 45. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 50. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 55. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
I– Cone principal de Guta Percha nº 60. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 25,23 (vinte e
cinco reais e vinte e três centavos) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 70. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone principal de Guta Percha nº 80. Caixa contendo 06 cartuchos com 20 unidades cada.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três
reais) cx – Maillefer.
– Cone secundário endodontia MF guta percha acessórios usados para obturação de canal,
28mm de comprimento. Caixa com 120 unidades, alta radiopacidade. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,00 (vinte e três reais) cx – Maillefer.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 6 dentes anteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores inferiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Dente de estoque, embalagens com 8 dentes posteriores superiores disponíveis nas cores
62,65,66,67,69, maior dureza e resistência, superando os requisitos da ISO 336 e ADA – Por
cartela - R$ 9,00 (nove reais) cartela – Biotone.
– Disco de lixa 16mm de diâmetro granulações sortidas – caixa com 50 un - R$ 34,90 (trinta e
quatro reais e noventa centavos) cx – Tdv.
– Disco polimento acabamento dental azul e laranja. Os discos da série azul são indicados para
superfícies labial/bucal/lingual, superfícies oclusais selecionadas e bordas incisais. Os discos
da série laranja, são indicados para áreas interproximais, superficie bucal/mesial/distal. Disponível
em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. Discos de granulação grossa ou média para
remoção dos excessos. Granulação média para contorno e fina para acabamento. Granulação
superfina, para obtenção de um excelente polimento. Por caixa - R$ 183,00 (cento e oitenta e três
reais) cx - Sof Lex.
Item 50 – Endo PTC. Peróxido de Ureia, Tween 80, Polietilenoglicol - Seringa, R$ 15,00 (quinze
reais) cx – Biodinamica.
– Ficha p/ Radiografia 5 furos – pct c/100 un - R$ 12,70 (doze reais e setenta centavos) pcte –
Preven.
– Godiva de Baixa Fusão Cx c/15 un(Bastão) Verde - R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta
centavos) cx – Lysanda.
– Guta percha em bastão para uso odontológico, frasco c/ 30g- Por frasco - R$ 28,80 (vinte e oito
reais e oitenta centavos) frs – Odahcam.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável vitrebond (frasco com 9g de pó + 5,5 ml de liquido)- por kit
- R$ 310,00 (trezentos e dez reais) kit – Vitrebond.
Item 70 – Lençol de borracha tamanho 13,5cmx 13,5 cm c/ separador plastico cx c/ 26 unidades
- R$ 20,00 (vinte reais) cx – Madeitex.
– Pasta de terapêutica alveolar. Pasta curativo com própolis. Composição: própolis 10%, iodofórmio
5%, cera de abelha e espessante Frasco com 10g- por frasco - R$ 18,00 (dezoito reais) frs –
Alveolex.
– Película de filme radiográfico adulto duplo- por pacote - R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro
reais) cx – Carestream.
– Placa contendo 8 dentes tam 34L posterior superior resistêntes com alto brilho de boa qualidade
Cor 67- Por unidade - R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) unid – Vipi.
– Régua Endodôntica Calibradora Intermedium. Indicada para calibração de cones de gutapercha e confecção de cones intermediários. Marca CE: controle de calibração. Canaleta inferior:
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a única que confecciona cones intermediários. Produzida em polímero de alta performance: leve
e resistente ao contato com substâncias químicas. Calibrador em metal. Esterilizável em estufa
ou autoclave: garantia de Biossegurança - R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) un –
Angelus.
– Resina Acrílica Autopolimerizante – Liquida – p/ consertos reembasamento e adições em
próteses sentarias. Frasco c/ 60ml. Composição Liquido monômero de metilmetacrilato, inibidor,
DMT. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar certificado de registro de produção no MS - R$ 9,50 (nove reais
e cinquenta centavos) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável pó. Acrílico autopolimerizante pó para consertos,
reembasamentos e adições na cor 66. Frasco com 78g. Composição: Resina pó:
polimetilmetacrilato, peróxido de benzoíla, pigmentos biocompatíveis. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro no Produto do MS- por frasco - R$ 26,00 (vinte e seis reais) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- monômero (liq)
incolor- frasco c/ 1 Litro – por frasco - R$ 92,00 (noventa e dois reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerizável p/ consertos, reembasamentos, e adições- polímero (pó)
incolor- frasco c/ 1 kg – por frasco - R$ 120,00 (cento e vinte reais) frs - Vipi Flash.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 66- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina acrílica autopolimerízavel pó na cor 69- vidro pequeno 80 g – por frasco - R$ 24,70
(vinte e quatro reais e setenta centavos) frs - Vipi Cor.
– Resina Incolor Autopolimerizável Pó - vidro c/ 220g - R$ 31,00 (trinta e um reais) frs – Tvd.
– Resina na cor A1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto
no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A3,5 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor A4 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto
no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B1 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do
Produto no MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor B3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor C2 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina na cor D3 - fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores,
matriz inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho
médio das partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona.
Apresentação em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência,
nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no
MS- por tubo - R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA2- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
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inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Resina OA3- fotopolimerizável para restaurações em dentes anteriores e posteriores, matriz
inorgânica de 100% zircônica/ sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das
partículas é de 0,6 ¼m, matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. Apresentação
em seringa com 4g cada. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- por tubo
- R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) tubo - Z 250 3M.
– Selante fotopolimerizável, composto por uretano modificado, trietileno glicol, di-metacrilato,
boro silicato de alumínio e bário, ester tetra acrílico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, N- Metil
dietanolamina. Características: Possui 50% em peso de cargas inorgânicas; contém flúor;
Excelentes características de trabalho; Altos índices de adesão. Kit contendo 5 seringas de 2,5g
+ 1 seringa de 2,5g de ácido fosfórico a 37% + pontas aplicadoras. Por kit - R$ 160,00 (cento e
sessenta reais) kit – Fluroshield.
– Silicona de adição 2 potes de pasta densa (250ml base + 250ml catalizador) + material fluido
com viscosidade leve (cartucho com 50ml) 123 pontas misturadoras + 12 pontas intraorais – por
kit - R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) kit - Futura Ad;
3) Contratada: Dental São Cristóvão Ltda
– Agulha descartável carpule longa – caixa c/ 100 un - R$ 38,60 (trinta e oito reais e sessenta
centavos) cx – Procare.
– Agulha Descartável de numeração 24g ¾ 20x0,55 cx com 100 un - R$ 15,00 (quinze reais) cx
– SR.
– Agulha gengival extracurta 12mm , tribiselada, siliconizada, pré-rosqueada , Esterilização com
Óxido de Etileno, validade: 3 anos. Registro ANVISA - R$ 38,00 (trinta e oito reais) cx – Procare.
– Cariostático fluoretado de Diamino de prata – frasco c/ 10ml. Cariostático 12% solução diamino
fluoretado de prata. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote, data
de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de Registro do produto no MS - R$ 14,60
(quatorze reais e sessenta centavos) frs – Iodontosul.
– Cone de papel absorvente de 1º série(15 a 40), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx – Mklife.
– Cone de papel absorvente de 2º série(45 a 80), usado para endodontia. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa
centavos) cx -Mklife.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold P Primary Ideal para obturação de canais radiculares
preparados pelo sistema Wave One. * Cores das pontas de acordo com as limas; * Obturação
com cone único de forma rápida e precisa; * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do
sistema Wave One; * Possui 28mm de comprimento; * Pontas com tamanho adequado ao tamanho
do canal preparado com as limas Wave-one; Embalagem com 60 unidades, dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta e dois reais e cinquenta centavos) cx –
Maillefer.
– Cone de Guta Percha Wave One Gold Sortido * Obturação com cone único de forma rápida e
precisa. * Possui conicidade semelhante aos instrumentos do sistema Wave One. * Possui 28mm
de comprimento. * Pontas com tamanho adequado ao tamanho do canal preparado com as limas
Wave-one. * Coloração das Pontas: - Small: Amarela. - Primary: Vermelha. - Large: Preta.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 62,50 (sessenta
e dois reais e cinquenta centavos) cx – Maillefer.
– Escala de cores para dentes em porcelana com 16 cores (do A1 ao D4) Compatível com resinas
z250 - R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) cx – Vita.
– Ficha para Radiografia 2 furos. Cartela de 2 (dois) Furos para acomodar dois Raios X cada
cartela. Pcte c/100 cartelas – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) pcte – Urgedonto.
– Gesso Comum pct. c/ 1kg tipo II - R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra (Tipo III) pct. C/ 1Kg (Amarelo, composto de sulfato + pigmento bege/amarelo,
pacte c/ 01 Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Gesso Pedra(Tipo III) pct. C/ 1Kg - R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) pcte – Asfer.
– Pavio de lamparina de uso Odontológico c/ 12 cm - R$ 3,10 (três reais e dez centavos) pcte –
Preven.
– Pedra Pomes pcte. 1 kg - R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) pcte – Asfer
4) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– Acrílico Jet Autopolimerizante liquido frasco c/120 ml - R$ 17,80 (dezessete reais e oitenta
centavos) frs – Tvd.
– Acrílico Jet Autopolimerizante Pó frasco c/220g - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta
centavos) frs – Tvd.
– Alginato Elástico p/ impressão presa normal tipo II embalagem c/ 410 gr. Alginato elástico , tempo
de mistura 45”. Tempo total de trabalho (a 23ºC) 1'35”. Permanência na boca 1', tempo de presa
(a 23ºC) 2'35”, recuperação elástica (ISO 1563) 99%, deformação permanente (ISO 1563)
11,5%, resistência à compressão (ISO 1563) 1,4 Mpa. O alginato altera sua cor à medida que vai
tomando presa. Indo da cor vermelha até a amarela - R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos)
pct - Avagel – Dentsply.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 2% com Norepinefrina de vasoconstritor, caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico cloridrato de Lidocaína a 3% com Norepinefrina (1:50.000) de vasoconstritor,
caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da
data de entrega. Registro no MS- por caixa - R$ 61,00 (sessenta e um reais) cx - Lidostesin – Dla.
– Anestésico Tópico lidocaína Spray Frasco com 50ml - R$ 110,00 (cento e dez reais) frs Xylestesin – Cristal.
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– Cimento de hidróxido de cálcio pasta base+ pasta catalizadora. Hidróxido de cálcio radiopaco
autopolimerizável (possuir tempo de trabalho minímo de 1 minuto). Conjunto contendo 1 pasta
base 13g (ester glicol salicitado, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes
minerais), 1 catalizadora 11g (etitolueno sulfonamina, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e
corantes minerais de solução ácida), 1 bloco de papel para espatulação em cada estojo. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 16,40 (dezesseis reais e
quarenta centavos) cx - Hydro c – Dentsply.
– Cimento de óxido de zinco Eugenol reforçado tipo II, apresentação de pó e liquido, pó em frasco
com aproximadamente 38gr, composto basicamente de óxido de zinco com resinas naturais ou
sintéticas, pérolas de polímeros, acelerador de presa (acet. De ZN ou sais de ZN) liquido em
frasco com aproximadamente 20ml, composto basicamente por eugenol apresentando 354 a 400
kgf/cm2 de resistência a compressão. Embalado individualmente contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) cx - Irm –
Dentsply.
– Cimento obturador de canal caixa a base de óxido de zinco com 1 frasco com pó 12g + 1 frasco
com liquido 10ml. Validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Apresentar
registro no MS - R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) cx - Endofill – Dentsply.
– Cone de Guta Percha FM EL Cones rolados a mão com placas de alta precisão, Obedecem a
temperatura necessária , atingindo seus modelos e pontas microtipped`s nos formatos cônicos
e seguindo um rígido controle qualidade; Material 100% natural extraído da Floresta Amazônica;
Validade mínima de 1 ano a ser contada a partir da data de entrega; Conter Registro no MS.
Embalagem contendo 80 cones, dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MS- Por caixa - R$ 23,80
(vinte e três reais e oitenta centavos) cx – Dentsply.
– Creme dental contendo fluoreto de sódio (1450 ppm de flúor), triclosan 0,3%, Lauril sulfato de
sódio, copolímero – por tubo - R$ 2,06 (dois reais e seis centavos) tubo - Colgate Palmolive.
– Dispensador Universal para Pincéis Aplicadores (Points Dispenser) Capacidade para até 200
pontas aplicadoras - R$ 68,00 (sessenta e oito reais) un – Sdi.
– Ionômero de vidro A2 ativado quimicamente, com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expasão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (TRA e ART), quimicamente ativado. Pó em grânulos com 12,5- composto de vidro de
fluorsilicato de alumínio, lantânio, cálcio e pigmentos. Líquido com 8,5ml, composto de água,
copolímero de ácido acrílico e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher
dosadora, bloco de espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro A3 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto ao
esmalte, quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica próximo da estrutura dental.
Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador
atraumático (tra/ART). Pó em grânulos 12,5g- composto de vidro de fluorsilicato de alumínio,
lantânio, cálcio e pigmentos. Liquido com 8,5ml, composto de água, copolímero de ácido acrílico
e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher dosadora, bloco para
espatulação e instruções de uso. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº
lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro do Produto no MSpor caixa - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) cx - Ketac Molar – 3M.
– Ionômero de vidro fotopolimerizável cor A3, usado para restauração com tripla presa: auto, foto
e reação redox e liberação de flúor. Kit introdutório contendo 1 frasco com 5g de pó na cor A3,
1 frasco de 2,5 ml de liquido, 1 frasco de 2ml de primer, 1 frasco de 2 ml de glaze. Acompanha
colher dozadora de pó e bloco de espatulação. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado de Registro
do Produto no MS- Por Kit - R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) kit - Vitermer – 3M.
– Lâmina de bisturi nº 10 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 11 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,30 (vinte e seis reais
e trinta centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 12 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lâmina de bisturi nº 15 C Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de 1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Lamina de Bisturi Nº 15 Descartável, Estéril, confeccionado em aço inoxidável de1º qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
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ao cabo de bisturi padrão devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/técnica asséptica
acondicionada em cxs de acordo c/o dispositivo da lei Nº 8078/90 contendo 100un p/cx embaladas
dados de identificação de procedência, validade e registro no MS - R$ 26,20 (vinte e seis reais
e vinte centavos) cx - Solidor – Lamedid.
– Óculos De Proteção Ultraspec 2000 Laranja para Fotopolimerizador Óculos de proteção antiembaçante; Indicado para proteção dos olhos. Proteção contra a luz do fotopolimerizador. Lente
única em policarbonato de alto impacto, incolor; Camada de proteção contra riscos, raios Ultra
Violeta, energia estática e embaçamento. Hastes em material plástico maleável, tipo espátula,
articulada através de pinos metálicos, regulável e com ajuste nas laterais. Apresentar certificado
no MS - R$ 37,00 (trinta e sete reais) un – Uvex.
– Otosporim vd c/ 10 ml - R$ 13,90 (treze reais e noventa centavos) frs - Otosporin – Fqm
– Papel grau cirúrgico 100mm Largura rolo c/ 100m - R$ 42,00 (quarenta e dois reais) rolo –
Hospflex.
– Pasta de zinco – enólica para moldagem de boca desdentada contendo: 1 pasta base c/ 60g e
1 pasta endurecedora c/ 80g – Por caixa - R$ 32,00 (trinta e dois reais) cx – Lysanda.
– Película – Filme para Raio X odontológico Oclusal. Caixa contendo 25 filmes. Tamanho 57mm X
76 mm. Embalagem contendo dados de identificação. Procedência, Nº de lote, data de fabricação
e data validade. Apresentar certificado no MS - R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) cx –
Carestream.
– Resina na cor A2 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor A3 – Fotopolimerizável de micropartícula c/ base em uretanodimetaclilato, Dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micro metros) de alto brilho, alto polimento, translucida, Exclusivos para uso em dentes anteriores. Heraeus -Durafill - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo Durafill – Kulzer.
– Resina na cor l – Fotopolimerizável de microparticulas c/ base em uretanodimetacrilato. dióxido de silício disperso (0,02-0,07 micrometros) de alto brilho, alto polimento, translucida. Exclusivo p/ uso em dentes anteriores - R$ 40,00 (quarenta reais) tubo - Durafill – Kulzer.
– Silicona de condensação para impressão Denso. Pote 1 kg. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar Certificado
de Registro do Produto no MS- Por pote - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) pote – Coltene.
– Verniz Fluoretado p/ aplicação dentaria com Naf. A 6% Concentração de flúor Presente no
produto : Fluoreto de sódio 6%= 2,71 % íons Flúor Fluoreto de cálcio 6%= 2,92 Íons de Flúor.
Apresentação : 2X 3g seringas, 10 p descartáveis. Validade de no Minimo de 18 meses, contados
a partir da data de entrega, registrada no ministério da saúde - R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois
reais) cx - Duraphat – Colgate.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Mini Modem, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 202/2021 – Pregão Presencial nº 185/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 087/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
– Mini modem USB 3G, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação – R$
49,80 (quarenta e nove reais e oitenta centavos) Un – Olivetti.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Mobiliários, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 134/2020 – Pregão Presencial nº 119/2020 – Registro de Preços (Atas de
Registros de Preços nºs 122 a 133/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: A.C. dos Santos Móveis-ME
066.00010.0281-01 - Mesa de escritório med. 1,50 x 0,80 x 0,76mm com régua tampo confeccionado
em madeira 100% mdp pé painel de 40mm e tampos de 40mm encabeçado com acabamento pvc
2mm saia em chapa mdp 15mm com régua da saia em chapa mdp 25mm com acabamento em pvc
2mm com 2 passa fio e incluso kit tomada encabeçado cor nogueira - R$ 298,50 (duzentos e
noventa e oito reais e cinquenta centavos) por un - Forte Rocha / Escritório.
2) Contratada: Achei Indústria de Móveis para Escritório Ltda.
066.00033.0039-01 - Banco retangular monobloco com bordas arredondadas, medindo 1,80 x
0,40, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2; o tampo confeccionado em mdf
de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós
formável de 0,6mm de espessura na cor ibiza, acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face inferior em laminado
melamínico branco brilhante; a fixação do tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de
2 1/2" x 3/16"; a estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca
fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado
a estrutura através de encaixe - R$ 159,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) por
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unidade - Achei Ind. B1-B1;
066.00033.0040-01 - Banco retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med:1,80 x
0,40 x 0,45m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2; o tampo
confeccionado em mdf de 15mm com engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (ref.l1480), acabamento
de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face
inferior laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo e por meio de parafusos autoatarrachantes de 2 1/2" x 3/16"; a estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó,
na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor
branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) por
unidade - Achei Ind. B1-BA;
066.00050.0053-01 - Conjunto aluno cja-01: mesa: tampo em mdp ou mdf, com espessura de
18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura;
acabamento texturizado, na cor cinza (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm,
lixada em uma face. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10mm;
dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindose tolerância de ate + 2mm para largura e profundidade, e +/- 1mm para; espessura: topos
encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polinivinila) com primer, acabamento
texturizado, na cor laranja (ver referencias), coladas com adesivo (hot melting). dimensões
nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura) com tolerância de +/- 0,5mm para espessura;
estrutura composta: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado
em formato de (c), com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm); pés
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro
de 38mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5mm); fixação do tampo a estrutura através de: 06 porcas garra
rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6mm),
comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda philips; obs. A definição
dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo a estrutura
deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o
laminado de alta pressão; fixação das sapatas ( frontal e posterior ) aos pés através de rebites
de repuxo,diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm - R$ 147,90 (cento e quarenta e sete reais e
noventa centavos) por conjunto - Achei Ind. CJA 01;
066.00050.0034-01 - Conjunto para professor – cjp01; conjunto para professor composto por
uma mesa retangular e uma cadeira; mesa individual com tampo em mdf, revestido na face
superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em
ou mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico bp, montado sobre estrutura tubular
de aço; dimensões: altura da mesa : 76cm; tampo da mesa retangular: 120cm x 60cm;
características: tampo em mdf, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado
melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados; revestimento na face inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica
de 0,6mm, lixada em uma face. aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento
10mm; dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura);
painel frontal em mdf, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico
de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor cinza. dimensões acabadas de 250mm (largura)
x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura); topos encabeçados com fita de bordo em pvc
(cloreto de polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor cinza, coladas com adesivo
"hot melting" dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura); estrutura composta de:
montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16(1,5mm); travessa superior
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c",
com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 – 1,5mm); pés confeccionados
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"),
em chapa 16 (1,5mm); ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe; pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrômetros na cor cinza; cadeira: cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura
tubular de aço; dimensões: altura do assento da cadeira ao chão: 46cm; assento da cadeira:
40cm x 43cm; encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6cm; características: assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados moldados anatomicamente, pigmentados
na cor cinza; alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete laminas internas, com espessura máxima
de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e
deterioração por fungos ou insetos; quando fabricado em compensado, o assento deve receber
revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor cinza, revestimento da face inferior em lamina de madeira
faqueada de 0,7mm, da especie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de
verniz poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e
máxima de 12mm; estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor; pintura
dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza - R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e
um reais) por conjunto – Achei Ind. CJP 01;
066.00010.0239-01 - Mesa reunião redonda med. 120 larg. X 74 altura com pés de aço, fabricado
em mdf 25mm, estrutura metálica reta sendo na parte superior com estrutura com tubo regular 20
x 30, com sapatas reguláveis, cor nogueira - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por unidade Achei Ind. ST 0010.

3) Contratada: Amettal Indústria e Comércio de Móveis Ltda.-ME
066.00005.0225-01 - Cadeira fixa 4 pás em aço tubo redondo 7/8 assento e encosto em
polipropileno preto - R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa centavos) por unidade - Amettal
ISO.
4) Contratada: Angélica Aparecida Comunian Roquim-EPP
099.00074.0032-01 - Conjunto lixeira coleta seletiva - cap. 50l: em fibra de vidro; fabricado em
aço Eletrogalvanizado; material diferenciado do aço comum, devido a um processo de galvanização
que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final
devera ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão; antichamas; anti-ferrugem / anti-corrosão; totalmente recicláveis - R$ 468,00 (quatrocentos e
sessenta e oito reais) por unidade - Lar Plásticos Basc. Lar 60 L.
5) Contratada: Arte Base Indústria e Comércio de Móveis e Peças para Escritório
EIRELI
066.00065.0014-01 - Longarina de 03 (três) lugares de polipropileno; encosto em formato
anatômico medindo: 400 x 220mm fabricado em polipropileno injetado, com 8 orifícios para a
ventilação no encosto e 10 orifícios no assento com tratamento uv, na cor colors, montado em
chassi por processo de encaixe vestindo tubos laterais, assento anatômico medindo: 400 x 400
feito em polipropileno injetado com tratamento uv na cor colors, fixado ao chassi duplo por 4
(quatro) parafusos, sendo 2 (dois) de cada lado, chassi de sustentação do assento e encosto
feito em tubo de aço quadrado 20 x 20 x 1,50mm, estrutura da longarina feita em metalon
retangular medindo 50 x 30mm e parede de 1,20mm com dois metalons na horizontal para
travamento de sustentação do assento, e duas barras verticais de metalon 50 x 30 x 18mm ,
soldadas a uma barra horizontal de metalon 50 x 30 x 18mm. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo os metalons que compõem os pés protegendo a pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés , medindo aproximadamente 200mm x 55mm x
35mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas
na mesma cor do assento e encosto e presa a estrutura por meios de rebites. Estrutura metálica
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura interligados por solda mig e pintados através do sistema epóxi pó; estrutura: preta
- R$ 170,00 (cento e setenta reais) por unidade - Coperflex / Artemis;
066.00005.0172-01 - Cadeira giratória com apoio para braços cor do estofado preto (office)
medidas: gerais: 88,2 ate 97,4 x 65 x 60,6cm (a x l x p); costas: 48,5 cm (altura); assento: 35,0
ate 45,0 x 45 x 42,2cm (axlxp) revestimento: tecido mesh e estrutura em polipropileno; cor do
estofado: preto; assento com altura regulável (pneumático a gás); pés máximo 102kg / peso do
produto 11,3 kg; múltiplas camadas de estofamento que garantem apoio na região lombar e no
assento; encosto em tela mesh respirável; inclinação não ajustável; montagem completa; garantia
de 6 meses - R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) por unidade - Coperflex / Garnet.
6) Contratada: Exclusiva Comercial e Negócios Ltda.
054.00144.0014-01 - Colchonete p/repouso med. 185cm x 65cm x 5cm; espuma flexível de
poliuretano, certificado pelo inmetro, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1:2011
- colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano e bases; espuma de poliuretano flexível
com densidade d20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado
(courino), atoxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável; dimensões: comprimento: 185cm; largura: 65cm; altura: 5cm; conjunto com 04
unidades - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por conjunto – Exclusiva / Stilo 20;
054.00144.0013-01 - Colchonete p/ trocador med. 100cm x 60 cm x 5cm - espuma flexível de
poliuretano; espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral (sem colagem horizontal),
revestido em material têxtil plastificado (courino), atoxico, na cor azul real, impermeável, com
costura simples e acabamento em cadarço impermeável; dimensões: comprimento: 100cm; largura: 60cm; altura: 5cm; certificado pelo inmetro - conjunto c/ 03 un - R$ 145,00 (cento e quarenta
e cinco reais) por unidade - Exclusiva / Stilo 20.
7) Contratada: Comercial Farah Ltda.
071.00067.0004-01 - Tatame de eva 1 x 1m e 30mm de esp. Dupla face; uma face na cor azul e
a outra face na cor vermelha - R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos) por unidade
- Evamax Modelo Maxtatame;
066.00008.0062-01 - Estante de aço com 6 bandejas med. 1,98 x 0,92 x 0,40; com x de fundo e
laterais confeccionado em chapa 22, na cor cinza - R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por
unidade - Tecma Modelo TC 40;
066.00005.0121-01 - Cadeira de plástico resistente em polipropileno sem braço, na cor branca R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) por unidade - Somel Plásticos Modelo Bistrô
Vazada;
066.00010.0035-01 - Mesa de plástico com 4 cadeiras na cor branca med. 0,70 x 0,70m - R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais) por conjunto – Somel Modelo Cadeira Bistrô Vazada e
Mesa Monobloco.
8) Contratada: Comercial Infomed Ltda.-ME
054.00148.0003-01 - Berço com colchão; infantil, não dobrável, c/rodízios, e certificado pelo
inmetro; dimensões: comprimento total incluindo cabeceiras: 1200mm (+ ou – 10mm); largura total
incluindo grades: 670mm (+ ou - 10mm); altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular:
1000mm (+ ou – 10mm); altura da barra superior das grades: 855; (+ ou – 10mm); extensão
vertical das grades: 750 (+ ou – 10mm; distancia regulável da superfície do colchão a barra
superior das grades: de 180 a 480mm; pés em tubos de aço, secção circular entre 1 ¼" almox.
E 2" , em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a estrutura de
cada cabeceira; quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões
de 40 x 20 ou 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); estrado em chapa inteiriça de mdp,com
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espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp na
cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atoxica, na mesma
cor e tonalidade do laminado; ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições,
somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura
de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca com topos encabeçados
em todo perímetro (inclusive) nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento
superficial liso, atoxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado; cabeceiras em mdp, espessura
de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão- bp texturizado
. Na cor branca, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de
bordo de 2mm, com acabamento superficial, liso, atoxicas na mesma e tonalidade do laminado;
quadro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados com nylon reforçado
com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc com capacidade
de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas
(branco) e a banda de rodagem (cinza); fixação dos componentes através de porca cilíndrica m6
e parafusos allen; elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida, epóxi/
poliéster, lisa e brilhante, atoxica, polimerizada em estufa, na cor cinza; dimensões – colchão: o
comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço
entre o colchão e as laterais, e entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm; altura:
120mm (-5/+15mm); constituintes – colchão: espuma de poliuretano flexível com densidade d18,
integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado
em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchão plastificado; tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos - R$ 985,00
(novecentos e oitenta e cinco reais) por unidade - Alfrs / Orthoflex.
9) Contratada: Loggerais Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda.-ME
066.00010.0272-01 - Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas, medindo 1,80 x
0,80, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em
mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico
pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l148), acabamento de superfície
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco; acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo sera por meio de parafusos; autoatarrachantes de 2 1/2" x 3/16 a estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó,
na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor
branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e
cinquenta centavos) por unidade - Log / Mesa / Refeitório / Nacional;
066.00010.0291-01 - Mesa retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med: 1,80 x
0,80 x 0,76m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l1480),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc
branco;acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante; a fixação do
tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço de
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras
de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$
224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por unidade - Log / Mesa Refeitório / Nacional.
10) Contratada: Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda.-EPP
066.0005.0188-01 - Cadeira alta p/ alimentação de crianças dobrável; proteção lateral: mínimo
de 140mm, medidos do topo da proteção lateral a superfície do assento; altura do encosto:
mínima de 250mm, medidos na posição vertical; borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm
cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; assento e encosto
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica com tecido; braços ou dispositivo para
proteção lateral; bandeja em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, articulada; apoio para os
pés em (pp) polipropileno; injetado, articulado; sapatas antiderrapantes; cinto tipo suspensório
pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi, poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza; os materiais e
superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da abnt nbr 300-3; bordas
expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e
arestas vivas, conforme abnt nbr 300-1; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo
300 horas; soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda
em todo o perímetro da união; todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas;
com certificado inmetro - R$ 209,00 (duzentos e nove reais) por unidade - Galzerano Standart
Ref. 5016;
099.00090.0001-01 - Bebe conforto para bebes de até 13 kg; cor azul; possui cinto de segurança
de 05 pontos com protetores acolchoados e suspensórios para posição correta e segurança em
caso de impacto, três estagio de altura, 02 posições de reclínio; acessórios super macios;
ergonômicos e laváveis; base e estrutura do assento e encosto com plástico injetado de alta
resistência e arredondada; certificado pelo Inmetro - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por
unidade - Baby Style Azul 0 A 13kg;

300 x 120 cm - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por unidade - Stalo Standard.
11) Contratada:Comercial Office Minas Ltda.
066.00003.0047-0001 - Arquivo de aço: arquivo deslizante em aço chapa 26(esp. 0,46mm) na
cor platina, c/ 4 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, c/ gavetas
corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas sera
através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos
e as dimensões do pórta etiquetas também embutido e de 75 x 40mm. deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;
após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura p/
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo; rodapés em chapa de aço Pintada na
mesma cor platina c/ sapatas niveladoras; capacidade: 35kg por gaveta; devera receber o selo
identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de
dois anos. serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação;
poderão ser aprovadas variações nas especificações, p/ adequação aos padrões de cada
fabricante desde que configure melhoria de qualidade em relação as especificações originais;
altura: 1050mm; largura: 470mm; profundidade: 710mm - R$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco
reais e noventa centavos) por unidade - Mojiano / MAO4T;
066.00002.0165-01 - Armário roupeiro de aço tipo vestiário; confeccionado em chapa de aço 22
medindo 1,96 x 0,63 x 0,41 com 08 portas com fechadura cor cinza - R$ 377,00 (trezentos e
setenta e sete reais) por unidade - Mojiano / MGR8;
066.00047.0002-01 - Roupeiro de aço tipo vestiário 1,96 x 0,93 x 0,41; confeccionado em chapa
de aço 22, com 06 portas com fechadura cor cinza - R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um
reais) por unidade - Mojiano / MGR6;
066.00002.0170-01 - Armário de aço c/02 portas med.2,00 x 1,20 x 0,40; com 04 prateleiras
internas confeccionado na chapa 22 cor cinza claro com maçaneta - R$ 634,00 (seiscentos e
trinta e quatro reais) por unidade - Mojiano / MAA12.
12) Contratada: Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares EIRELI,
066.00050.0033-01 - Conjunto coletivo – cjc01; cadeiras e mesas para conjunto aluno individual;
mesa: tampo em mdf, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos
arredondados; revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, na
cor branca; furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarraxantes, rosca interna 1/4" x
13mm de comprimento. dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm
(espessura) topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polinivinila) com primer,
acabamento texturizado, na cor laranja , colada com adesivo "hot melting"; dimensões nominais
de 29mm (largura) x 3mm espessura); estruturas da mesa compostas de: pés confeccionados
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de 38mm (1 1/2"), em
chapa 16 (1,5mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio. Com costura, secção
retangular de 20 x 40mm em chapa 16 (1,5mm); anel central confeccionado com segmento de
tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de 76,2mm (3"),com espessura
de 3mm e h = 40mm; ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe; pintura dos elementos metálicos
em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrômetros na cor cinza; cadeiras assento e encosto em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja;
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco laminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos; assento deve receber revestimento na
face superior de laminado melamínico de alta pressão 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor laranja; revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de
0,7mm, da especie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos; espessura acabada do assento mínima 7,2mm e máxima de 9,1mm;
encosto fabricado em compensado, deve receber revestimento nas duas faces de laminado
melamínico de alta pressão, 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
laranja, bordos em selador seguido de verniz poliuretano. espessura acabada do encosto mínima
de 7,0mm e máxima de 9,3mm; estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
diâmetro de 20,7mm em chapa 14 (1,9mm); fixação do assento e encosto em polipropileno
copolímero a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm;
fixação do assento em compensado a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de
4,8mm comprimento 16mm; fixação do encosto em compensado a estrutura através de rebites
de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm; ponteiras e sapatas, em polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas a estrutura através de encaixe
e pino expansor - R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) por conjunto – Sudeste CJC01.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

066.00037.0008-01 - Sofá em material lavável de 2 lugares: revestimento superior: laminado de
pvc com reforço em manta (korino) cv 20; acabamento inferior: tela de rafia; pés em alumínio
revestido; estrutura: madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização Contra mofo, cupim e micro-organismos; sustentação do assento e encosto com cintas
elásti-cas de alta resistência; travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
pneumáticos; espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade d-23; braço: densidade d20; encostos: densidade d-20; dimensões do estofado (a x l x p): 0,75 x 0,73 x 1,25m - R$ 402,00
(quatrocentos e dois reais) por unidade - Mobly Urbano;

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Pacote de Internet Pós Pago, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 188/2021 – Pregão Presencial nº 172/2021 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 083/2021), nos termos a seguir:

063.00045.0025-0001 - Quadro branco escolar com moldura alumínio, chapa mdf 9mm, medindo

1) Contratada: Indústria e Comércio de Leite Ltda.
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– Pacotes de acesso de Internet Pós-Pago Móvel 3G/4G via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com
mínimo de 20 GB, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação – R$ 17,00
(dezessete reais) por ponto de acesso.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de pão francês 50g e pão francês 50g besuntado por
manteiga com sal acondicionado em embalagem unitária de papel, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Obras e Serviços Urbanos,
Turismo e Comércio, Habitação e Promoção Social, Esportes e Lazer, Meio Ambiente,
Agricultura e Pecuária e as Unidades Educacionais, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 173/2021 – Pregão Presencial nº 159/2021 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 081/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Supermercado Bounganville EIRELI
– Pão Francês com 50grs besuntado por manteiga com sal, acondicionado em embalagem
unitária de papel – R$ 0,78 (setenta e oito centavos) Un,
– Pão Francês com 50grs. – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Kg.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Produtos Hortifrutigranjeiros para suprimento do
Zoológico Municipal, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 241/2020 – Pregão
Presencial nº 213/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 05/2021),
nos termos a seguir:
1) Contratada: Welington Mol Da Silva – ME
- O preço será apurado com base na oferta de 30% (trinta por cento) de desconto que incidirá
sobre a coluna de preços máximos, do Boletim Informativo Diário de Preços, publicado pela
CEASA/MG – Unidade Grande BH.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para Fornecimento de Teste para Pesquisa de Antígeno – SARS – COV 2 –
COVID-19 (metodologia de imunocromatografia) para atender os usuários com
suspeita de COVID-19 que são encaminhados pelas unidades básicas de saúde,
policlínica central, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais do Município de
Varginha, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), através
do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria (DRCAA)., tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 071/2021 – Pregão Presencial nº 065/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 037/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Wama Produtos para Laboratório Ltda.
– Teste para pesquisa de antígeno do SARS-COV-2 / COVID-19 (metologia de imunocromatografia) – R$ 18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) Un – Imuno Rápido COVID-19 Ag
Wama Diagnóstica.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Sergio Kuroki Takeish, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Tintas Imobiliárias e Materiais Afins, tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 171/2020 – Pregão Presencial nº 182/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs 07 à 11/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Supermax Empreendimentos Ltda
- Lixa ferro n°80 - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por fls. - Morton,
- Lixa ferro n°100 - R$ 2,00 (dois reais) por fls. - Norton,
- Massa corrida a base de pva branco lta 3600 ml - R$ 15,70 (quinze reais e setenta centavos)
por lta. - Super max,
- Massa corrida a base de pva branca 18 lts. - R$ 34,90 (trinta e quatro reais e noventa centavos)
por lta. - Super max,
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- Selador a base de pva 18lts. - R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por lta. Super max,
- Verniz brilhante transparente, 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) por lta. - Super max,
- Tinta latex acrílico branco 18 lts (standard) - R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta latex na cor branco neve pva lta 18 lts – fosco aveludado (rendimento 200 a 250 mts),
(standard) - R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte na cor branca lta 3600ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético na cor amarela lta 3600ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint.581 na cor verde folha lta 3600 ml (alto desempenho) (standard) - R$ 50,90
(cinquenta reais e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint. 581 na cor vermelho lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte brilhante na cor azul franca lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético branco neve lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético brilhante branco neve lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais
e noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sint. Brilhante laranja imperial lta 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e
noventa centavos) por lta. - Super max,
- Tinta esmalte sintético cor azul franca 3600 ml (standard) - R$ 50,90 (cinquenta reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Tinta p/ piso cimentado na cor branca lta 18 lts (standard) - R$ 113,95 (cento e treze reais e
noventa e cinco centavos) por lta. - Super max,
- Tinta acrílica na cor azul franca, lta 18 lts (standard) - R$ 110,90 (cento e dez reais e noventa
centavos) por lta. - Super max,
- Solvente aguarraz lta 900 ml - R$ 9,00 (nove reais) por lta. - Super max,
- Fundo anticorrosivo – 3600 ml - R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) por gal.
- Super max,
- Thinner – lata com 900 ml - R$ 10,90 (dez reais e noventa centavos) por lta. - Super max
2) Contratada: Keila Junia Jacinto Silva ME
- Cabo p/ rolo 1305 x 23 - R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) por un. - Compel.
- Lixa d'água g-400 (211q) - R$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por fls. - Tatu.
- Lixa de madeira n°100 - R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) por fls. - Tatu.
- Lixa p/ massa n° 80 - R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) por fls. - Tatu.
- Rolo de lã de carneiro 23cm c/cabo - R$ 11,00 (onze reais) por un. - Compel.
- Trincha 1” - R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 2” - R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 2 ½” - R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos) por un. - Atlas.
- Trincha 3” - R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) por un. - Atlas.
3) Contratada: Casa Grande Materiais e Serviços EIRLI
- Lixa p/ massa n° 120 - R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) por fls. - Tatu.
- Rolo p/ pintura de espuma 5 cm – com cabo - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
- Rolo de espuma resistente a solventes 05 cm - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
4) Contratada: Gabriela Materiais para Construção Ltda:
- Rolo de espuma resistente a solventes 09 cm - R$ 3,00 (três reais) por un. - Compel.
- Trincha 4” - R$ 11,70 (onze reais e setenta centavos) por un. - Rhoma.
5) Contratada: Ponto Mix Comercial e Serviços EIRELI
- Tinta para piso cimentado na cor amarela lta 18lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze
reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor cinza lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por
lta. - Supremacor,
- Tinta para piso cimentado na cor verde lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta para piso cimentado na cor azul lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor concreto lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
por lta. Supremacor,
- Tinta p/ piso cimentado na cor preta lta 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por
lta. - Supremacor,
- Tinta p/ piso cor cinza escuro lata 18 lts (standard) - R$ 114,00 (cento e quatorze reais) por lta.
- Supremacor,
- Tinta acrílica branco neve, lta 18 lts (standard) - R$ 108,00 (cento e oito reais) por lta. Supremacor,
- Tinta piso – linha premium 18 lts, amarelo - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso – linha premium, 18 lts, azul - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, preto - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, cinza - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, vermelho - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta piso–linha premium, 18 lts, verde - R$ 115,00 (cento e quinze reais) por lta. -Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – branco – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – azul del rey – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete
reais) por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – verde nilo – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais)
por lta. - Supremacor,
- Tinta esmalte linha premium base água – amarelo ouro – 3600 ml - R$ 57,00 (cinquenta e sete
reais) por lta. - Supremacor.
Varginha(M.G.), 06 de outubro de 2021
Sergio Kuroki Takeishi
Secretário Municipal de Administração
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE VARGINHA, inscrito no CNPJ sob nº 18.240.119/0001-05, com sede, na Rua Júlio
Paulo Marcellini, nº 50, Vila Paiva, CEP.: 37.018-050, cidade de Varginha-MG, com fundamento no
art. 58, inciso II da Lei nº 8.666/93, aplicado subsidiariamente, decide formalizar, nos termos
legais, o presente instrumento de RESCISÃO UNILATERAL, em desfavor de ROSILENE SANTOS
ALMEIDA JUVENAL, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.901.556-10:
a) CONSIDERANDO que a Permissionária não apresentou a documentação exigida e, desta
forma, descumpriu a obrigação contida no art. 19 da Lei Municipal nº 5.928/2010 (que dispõe
sobre a outorga do serviço de transporte escolar);
b) CONSIDERANDO que, em momento oportuno, a Permissionária já havia comparecido
presencialmente na repartição, momento este que teria sido notificada sobre os documentos
necessários para o registro;
c) CONSIDERANDO ainda que, em opinativo jurídico da Procuradoria Geral do Município – PGM,
foi entendido que a permissionária praticou, de forma reiterada, conduta infracional em não
atender as exigências legais e contratuais.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA -- DO OBJETO
1.1. Este Termo formaliza a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 017/2021, cujo objeto é
a outorga de permissão para exploração do serviço de transporte escolar no Município, destinado a locomoção de escolares entre suas residências e os estabelecimentos de ensino, tudo em
conformidade com o Edital e Projeto Básico que constaram da Licitação – CONCORRÊNCIA Nº
004/2019, em virtude da constatação da não apresentação da documentação exigida por parte
da Permissionária.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. O fundamento legal deste Termo de Rescisão são o art. 15 c/c o art. 19, ambos da Lei
Municipal nº 5.298/2010, e art. 58, II, c/c o art. 79, I, da Lei Federal nº 8.666/93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA –- DA PUBLICAÇÃO
3.1. O MUNICÍPIO providenciará a publicação do extrato do presente Termo de Rescisão de
Contrato em seu Órgão Oficial, para fins do disposto no art. 109, inciso I, alínea “f” e §1º, da Lei
nº 8.666/93, aplicável subsidiariamente.
E, para firmeza e validade da decisão tomada nos autos do Processo Administrativo nº 15.212/
2019, é lavrado o presente TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 017/2021.
Varginha (MG), 27 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Termo de Compromisso
Termo de Compromisso : 001/2021. Datado de 08/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 6.475/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando
promover e fomentar o esporte com a finalidade de utilização das instalações e demais recursos
esportivos existentes no Município de Varginha
Partes
: Município de Varginha e o
: VEC – Varginha Esporte Clube
Valor
: De acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira, Inciso I, do
Termo de Compromisso
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo VEC, o Sr. Romenique Bernardes Marta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONVÊNIO
Convênio
: 037/2021. Datado de 05/07/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 9.056/2021
Objeto
: Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento de
sua programação de estágio curricular obrigatório
Partes
: Município de Varginha e a
Universidade Federal de Itajubá - Inifei
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 4 (quatro) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Paulo Sizuo Waki

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
RECURSO: 58/2021
RECORRENTE: ANA CAROLINA MIARI CESÁRIO ALEXANDRE
PLACA DO VEÍCULO: GZQ-3D01
PREZADA SENHORA,
O PRESIDENTE DA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES / VARGINHAMG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, LEVAAO SEU CONHECIMENTO QUE OS MEMBROS
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI/VARGINHA-MG, ANALISARAM
INICIALMENTE O RECURSO APRESENTADO POR SER TEMPESTIVO, COMO TAMBÉM DECIDIRAM
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CONCLUSIVAMENTE SOBRE TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA REFERENCIADO,
CONFORME ABAIXO EXPLICITADO:
APÓS ANÁLISE DE TODO O CONTEÚDO DO REFERIDO PROCESSO, FOI VERIFICADO PELOS
JULGADORES QUE NÃO HÁ IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO
AG03642524 E NA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, PROCESSAMENTO: 10548625 APLICADAS.
DESTACA-SE, DATA VÊNIA, QUE O RECURSO APRESENTADO POR V. Sa. NÃO OFERECEU
COMPROVAÇÃO CONSISTENTE PARA CONTRAPOR A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA EM
SEU DESFAVOR.
ANTE O EXPOSTO, NÃO HAVENDO ALTERNATIVAS OUTRAS A SEREM ANALISADAS, OS
MEMBROS DA JUNTA JULGADORA, NO DIA 13/09/2021, POR UNANIMIDADE, DECIDIRAM E
JULGARAM IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO, CONCLUINDO FINALMENTE PELA
LEGITIMIDADE DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
ASSIM SENDO, ESCLARE QUE NESTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVALECEU A NORMA LEGAL
PREVISTA NO CÓDIGO DE INFRAÇÃO 5541-2, ART. 181, INCISO XVII DO CTB - CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO (ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO- ÁREA AZUL).
NESTA OPORTUNIDADE, INFORMAMOS A V. Sa QUE DAS DECISÕES DA JARI/VARGINHA/MG
CABERÁ RECURSO PARA O CETRAN/MG, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS CONTADOS DA
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO OU PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO,
NA FORMA ESTABELECIDA PELOS ARTIGOS 288 E 289 DO CTB, A SER PROTOCOLADO
DIRETAMENTE OU POR VIA POSTAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO - DEMUTRAN/JARI/VARGINHA/MG, SITUADO NA ALAMEDA DOS IPÊS, 01 - BAIRRO
PINHEIROS - VARGINHA/MG - CEP:37030-640.
ATENCIOSAMENTE,
JOSÉ ALADIR SOARES
PRESIDENTE DA JARI / VARGINHA-MG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao
Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 27/09/2021 a 01/10/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Adriana Dos Santos Caldeira
10915198 OWD-6C58 554-14 20/09/2021
Alex Xavier Da Santa Izabel
10968570 OMF-9437 763-31 15/09/2021
Alexandre Romulo Tirelli
10845748 EIF-5F66
554-14 06/09/2021
Carla Beatriz Rangel Dos Santos
10884042 LMR-9B72 736-62 20/09/2021
Elton Moises Da Silva
10945986 EEC-4041
768-41 18/09/2021
Jandira Lacerda De Souza
10870923 EXY-9316
736-62 16/09/2021
Jeferson Edson Santos
10960248 GXF-6615 736-62 09/09/2021
Luiz Carlos Alves
10926518 LYC-7787
604-12 01/09/2021
Maria Ivone Teixeira Naves
10871000 GZJ-5366
554-12 16/09/2021

=

Hora
10:15
07:53
10:51
08:49
12:14
09:06
11:20
09:20
10:53

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: 27/09/2021 a 02/10/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Ageu Do Carmo Campelo
10764091 HQB-8I35
554-14 15/06/2021 195,23
Alexandre Pereira
10761478 PXJ-6576
763-31 29/07/2021 293,47
Andrea Dos Santos Batista
10811858 HFA-7I13
554-14 28/07/2021 195,23
Breno Faria Batiston
10811204 HES-4508
556-80 04/08/2021 195,23
David Lewis Vaught
10788177 AFH-0191 554-12 08/07/2021 195,23
Gabriel Miranda De Andrade
10763678 QQE-5J92 573-80 17/07/2021 293,47
Julio Cesar Marangao
10848310 OXH-0735 763-31 16/07/2021 293,47
Mahassen El Ajami
10740503 QUA-3454 554-14 07/07/2021 195,23
Matheus Santos Humberto
10808527 PWV-1A27 703-01 08/07/2021 293,47
Tamires Aparecida Padilha
10857405 OPQ-7325 546-00 24/07/2021 130,16
Tiago Sebastiao Da Silva
10763724 GSQ-2212 763-31 26/07/2021 293,47
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL Nº 099/2021
RETIFICA O EDITAL 098/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, informa a RETIFICAÇÃO do Processo Seletivo Simplificado – Edital 098/
2021, para o cargo de Oficial de Administração, publicado no Órgão Oficial do Município edição
nº 1368, de 30.09.2021, considerando o controle da demanda de serviços em virtude da redução dos casos de contágio pelo novo Coronavírus, que permitiu a reorganização do quadro de
pessoal e otimização dos serviços ofertados.
Assim, o quadro de vagas apresentado no Edital 098/2021 fica alterado conforme segue:
Onde se lê:
1 - DAS VAGAS
CARGO
VAGAS
Oficial de Administração
10
Leia-se:
1 - DAS VAGAS
CARGO
Oficial de Administração

VAGAS
02
Varginha (MG), 1º de Outubro de 2021.
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 400/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 398/2021
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 398/2021.
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, 17 de setembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 401/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 400/2021
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 400/2021.
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, 05 de outubro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 199/2021
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. Graziele de Souza Oliveira, para assumir a Gestão Contratual da Seção
de Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar,
em substituição a servidora Srta. Aline de Souza Graciano, no período de 13/10/2021 a 02/11/
2021, referente a gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes,
portanto não serão remunerados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 06 de outubro de 2019.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
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LICITAÇÃO Nº. 173/2021 – Pregão Presencial Nº. 172/2021
DECISÃO - JULGAMENTO DE RECURSO
A Diretora Geral da FHOMUV - Fundação Hospitalar do Município de Varginha (MG), para os
efeitos legais torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento do recurso da
Licitação Pregão Presencial no 172/2021, cujo objeto constitui-se o REGISTRO DE PREÇOS
para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA (LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO
DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO
PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ DE
50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA, RATIFICO a decisão proferida pelo
Pregoeiro e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa OXI QUIMICA LTDA EPP.
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 191/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 25/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 192/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 191/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO DIVERSOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 193/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 192/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO DIVERSOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/10/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 194/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS E CONTROLADOS,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
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Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 195/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/10/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 196/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 195/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/11/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 197/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 196/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GRANITO BRANCO SIENA, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/11/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 198/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 197/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 04/11/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 199/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/0001-
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00, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 04/11/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de outubro 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. 178/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 177/2021
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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES em favor da empresa: PROMEDICA MEDSERVICE
LTDA - item 002 - carro de emergência com 4 gavetas possui mesa superior em aço inox, suporte
para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua
para massagem cardíaca e tomada elétrica. é um equipamento muito utilizado em hospitais,clínicas, consultórios e até mesmo em sua residência.o carro de emergência com 4 gavetas foi
construído em chapa de aço em pintura epóxi, estrutura reforçada, 4 rodízios giratórios, sendo
02 com freios, com 4 gavetas sendo a 1º com 20 divisórias e as outras três, para uso geral.
mesa superior em aço inox para preparação de medicamentos. possui todos os acessórios
necessários para realizar um atendimento com qualidade, segurança e rapidez. - 04 rodízios
giratórios - 02 rodízios com freios; - 1º gaveta com 20 divisórias para medicamentos;- possui
sistema de travas nas gavetas; - facilidade para o transporte e acomodação; - suporte para
cilindro de oxigênio; - suporte para soro; - suporte para cardioversor ou desfibrilador; - tábua
para massagem cardíaca; - tomada elétrica-suporte para cardioversor ou desfibrilador 39x26cm;
- tábua para massagem cardíaca 50x37cm; - base do carrinho 60 x 46cm - medidas do carrinho
(al) 86cm x (lar) 65cm x (comp) 54cm (aproximadamente);, ao preço de r$ 3.549,0000 (tres mil e
quinhentos e quarenta e nove reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de outubro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 705/2021, inclusive pautado no parecer jurídico
da Procuradoria-Geral Do Município, RATIFICO a adoção do instituto da Inexigibilidade, nos
termos do Art. 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo o processo, tem por objeto
a Contratação de Serviços de Fornecimento e Instalação de Quadro Elétrico Para Instalação do
Aparelho de Raio X, para atender as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 05 de outubro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPIA (CPRE) para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 049/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2021 (Ata de Registro de Preços: 088/2021), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA À INFANCIA E À
MATERNIDADE para o registro de preços para a contratação de serviços médicos especializados para realização de exame colangiopancreatografia retrógrada endoscópia
(cpre) conforme especificado pelo edital que ofertou o valor de R$ 6.190,47 (seis mil cento e
noventa reais e quarenta e sete centavos).
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 058/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2021 (Ata de Registro de Preços: 092/2021, 093/2021, 094/
2021, 095/2021, 096/2021 e 097/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 035 - coletor de mat.
perfuro ou cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros
cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos,
ampolas, etc ) fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na
cor larajna, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou
quimioterapico, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava
p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando
contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao
couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra
umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento
de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta
centavos) por un; item 036 - coletor de mat. perfuro cortante (agulhas, seringas, bisturi, etc)fab.
de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor amarela,
impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material infectante, e normas de uso,
kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o uso de fitas
adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser
transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.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$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por cx; item 037 coletor p/ mat.perfuro cortantes (agulhas seringas, laminas, bisturi, etc) fab.conf. abnt nbr
13858 de maio/1997-idt ne 55, cor amarela, impr. cfe. normas nbr7500, c/ simbologia de mat.
infectante e normas de u-so, kit composto de: a-cx fab. em papelao ondulado c/ trava p/ lacre,
elimina uso de fita adesiva, 2 alcas duplas laterais, p/ transp., evitando contato c/ o corpo ao ser
transp. b- cinto e fundo protetores, fab. em papelao couro (rigido) contra perf. c-saco plastico
amarelo, com instr. de montagem impress., c/ duplanalidade: 1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a
unidade,2¦ -forracao total (interna) contra umidade. d-bandeja de forma baixa, impermeabilizada
c/ resina antiumidade p/ recebimento de liquidos.cx c/10 unidades capacidade: 03 litros, util 2,3
litros., ao preço de r$ 37,2000 (trinta e sete reais e vinte centavos) por cx; item 060 - haste
flexivel, e inquebravel com ponta coberta. algodao macio, firme, nao solta fiapo e c/ antigerme,
higienico, embalagem com dados de identificacao, procedencia e registro m.s. contendo 75
hastes., ao preço de r$ 1,3300 (hum real e trinta e tres centavos) por cx; item 071 - luva cirurgica
esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que oferece caracteristicas de
alta sensibilidade tatil,flexibilidade e resistencia com formato anatomico, em punhado alongado e
reforcada c/estrias longitudinais para melhor fixacao no punho, punho com trava
mecanicalubrificado bio absorsivel, embalagem envelope interno com identificacao das luvas,
envelopes externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatros lados, com abas superior
que permite abertura asseptica,com dados de identificacao na face externa, esterizada pelo
metodo raio gama. numero nacional n. 9.0, numero internacional n. 8.5 - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 1,8300 (hum real e oitenta e tres centavos) por un; item 077 máscara descartável dupla com elástico, com eficiência de filtragem bacteriana (efb) maior ou
igual a 95%, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não estéril e não inflamável. sem latex.
com grampo de ajuste nasal. embalagem com dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no ministério da saúde., ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por
un; item 098 - preservativo de latex de borracha natural, sem lubrificação embalagem com dados
de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s. , ao preço de r$ 0,2990 (xxxxxxxxx)
por un; item 123 - touca desc.com elastico, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por un;
2) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 030 - cateter
intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente,
siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro,
tamanho g20 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção,
com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 031 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g22 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 032 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com
sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un;
item 033 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção,
transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo
com filtro, tamanho g16 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após
punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que
promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação
atual vigente. , ao preço de r$ 2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 034 - cateter intravenoso
radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo
a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g18 x 1 1/
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4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,1580 (xxxxxxxxx) por un; item 067 - luva de procedimento de latex sem talco, tamanho m. caixa
com 100un., ao preço de r$ 95,0000 (noventa e cinco reais) por cx; item 068 - luva de procedimento
em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam
reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po,
aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho:
g, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 56,5000 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
por cx; item 069 - luva de procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida
especialmente para profissionais que apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po),
nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica
e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho: m, caixa com 100 unidades, ao preço de r$
56,5000 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) por cx; item 070 - luva de procedimento
em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam
reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po,
aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho:
p, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 56,5000 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
por pç;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 004 - agulha sutura b 1112
fundo falso no 14, em aco resistente a dobramento, com bom polimento, permitindo uma boa
capacidade de penetracao e deslizamento. suave pelos tecidos, resistentes a esterilizacao,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 005 - agulha sutura g 1112 fundo falso no 11,
em aco resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de
penetracaoe deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com
dados de identificacao e procedencia., ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por
un; item 006 - agulha sutura g 1132 fundo falso no 12, em aco resistente a dobramento, com bom
polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos,
resistente a esterelizacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia., ao preço de
r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 007 - agulha sutura g 1132 n. 14, em aco
resistente a dobramento, com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item
008 - agulha sutura g 1132 n. 16 com acao resistente a dobramento com bom polimento, permitindo uma boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a
esterilizacao. embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de
r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 009 - agulha sutura gr 1134 n. 11, em aco
resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma boa capacidade de penetracao e
deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterilizacao, embalagem e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 010 agulha sutura gr 1134 n. 14, em aco resistente a dobramento com bom polimento permitindo uma
boa capacidade de penetracao e deslizamento suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao,
embalagens com dados de identificacao e procedencia, validade e registro de m.s., ao preço de
r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 011 - agulha sutura gr 1134 n. 16, em aco
resistente a dobramento com bom polimento uma boa capacidade de penetracao e deslizamento
suave pelos tecidos, resistente a esterelizacao, embalagens com dados de identificacao e
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos)
por un; item 012 - atadura de crepon medindo 30cm de largura por 4,5 metros de comprimento,
com 13 fios / cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas,
elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente enrolada de forma cilindrica), isento de
defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 1,8600 (hum real e oitenta e seis centavos) por rl; item 016 - bolsa de
drenagem mediastinal, numero 28, com valvula unidirecional antirrefluxo de ar e líquido; bolsa em
pvc flexível; sistema fechado; dispensa selo d'agua; drenagem de líquido e ar; sistema leve., ao
preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por un; item 017 - bolsa de drenagem
mediastinal, numero 32, com valvula unidirecional antirrefluxo de ar e líquido; bolsa em pvc
flexível; sistema fechado; dispensa selo d'agua; drenagem de líquido e ar; sistema leve., ao
preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por bol; item 018 - bolsa para
drenagem toracica e mediastinal sistema fechado n.32. produto estéril e descartável com drenagem de líquido e ar com bolsa valvulada umidirecional anto-refluxo. sem necessidade do uso de
selo dágua. registro no ministerio da saude., ao preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa
centavos) por un; item 020 - canula de traq. desc. 5,0 c/b , ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco
reais e sessenta centavos) por pç; item 021 - canula de traqueostomia numero 06 - confeccionada
em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula externa com balao, tampa de
vedacao, linha em local visivel, acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com
ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e
procedencia, data e tipo da esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s.. , ao preço de r$
25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 022 - canula de traqueostomia
descartavel n. 7, confeccionada em material atoxico flexivel, transparente, composta por canula
externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel, acabamneto que naocause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem esteril
comdados de identificacao e procedencia, data e tipoda esterilizacao e tempo de validade, ao
preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 023 - canula de traq.
desc. 7.5 c/b, ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 024
- canula de traqueostomia descartavel n. 8, confecci onada em materail atoxico flexivel,
transparente,composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel,
acabamneto que naocause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil
manuseio, embalagem esteril comdados de identificacao e procedencia, data e tipoda esterilizacao
e tempo de validade, ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un;
item 025 - canula de traqueostomia descartavel no 8,5, confeccionada em material atoxico
flexivel, transparente, composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha
radiopaca, asas de fixacao com impressao do numero em local visivel, acabamento que nao
cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil manuseio, embalagem
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esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de es esterilizacao e tempo de
validade., ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 026 canula de traqueostomia descartavel no 9.0, confeccionada em material atoxico flexivel,
transparente, composta por canula externa com balao, tampa de vedacao, linha em local visivel,
acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de facil
manuseio, embalagem esteril com dados de identificacao e procedencia, data e tipo da
esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s.. , ao preço de r$ 25,6000 (vinte e cinco reais
e sessenta centavos) por un; item 041 - dispositivo com formato tubular em t, numero 14,
confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm
a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 042 - dispositivo com formato tubular em t numero 16,
confeccionado em latex siliconizado; 50 cm comprimento, haste de 16 cm e calibre entre 3,0mm
a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze
reais e cinquenta centavos) por un; item 043 - dispositivo com formato tubular em t, numero 18,
látex siliconizado; 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem
com dados de identificação e procedência., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta
centavos) por un; item 044 - dispositivo com formato tubular em t, numero 20, látex siliconizado;
50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com dados de
identificação e procedência., ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por
un; item 045 - dispositivo com formato tubular em t, numero 22, látex siliconizado; 50cm
comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8,0mm. emabalgem com dados de identificação
e procedência., ao preço de r$ 16,8000 (dezesseis reais e oitenta centavos) por un; item 046 dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 08, látex siliconizado; 50cm comprimento, haste
de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta
centavos) por un; item 047 - dispositivo com formato tubular em "t", tamanho 10, látex siliconizado;
50cm comprimento, haste de 16cm e calibre entre 3,0mm a 8mm, ao preço de r$ 14,5000
(quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 048 - dispositivo com formato tubular em t,
numero 12, confeccionado em latex siliconizado, 50cm comprimento, haste de 16cm e calibre
entre 3,0mm a 8,0mm. embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$
14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 053 - equipo para bomba de infusão
(compativel com bomba marca lifemed), ao preço de r$ 28,9000 (vinte e oito reais e noventa
centavos) por un; item 086 - papel crepado 310g 90x90 verde, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais
e quarenta e oito centavos) por un; item 106 - serra de gigle medio porte, ao preço de r$ 18,9000
(dezoito reais e noventa centavos) por pç; item 109 - sonda gastrica n. 14, descartavel
confeccionada em polivinil, atoxico flexivel , siliconizada, transparente, incolor, com orificos na
extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7 cm de altura e com minimo
126cm de comprimento embalagem individual c/dados de identificacao eprocedencia,data e tipo
de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,5500 (hum real e cinquenta
e cinco centavos) por un; item 115 - tala metalica para imobilizacao flexivel, medindo pecas16 x
180 mm, com espuma interna e bordas arredondadas (media), ao preço de r$ 1,0000 (hum real)
por un; item 116 - tala metalica para imobilizacao flexivel medindo 12x180mm com espuma
interna e bordas arredondadas (pequena), ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por un;
item 117 - tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 19 x 25 cm com espuma interna e
bordas arredondadas, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un; item 119 tala metalica para imobilizacao, flexivel, medindo 16 x 25 cm com espuma interna e bordas
arredondadas, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por un; item 124 - tubo
hospitalar de silicone, transparente, não estéril, numero 204, com 15 mts, 6 x 12mm, embalagem
com dados de identificacao e procedencia, com registro na anvisa, ao preço de r$ 184,0000
(cento e oitenta e quatro reais) por un; item 125 - tubo endotraqueal descartavel transparente
oral/nasal,c/ balao n. 8 (2.0) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao
embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$
6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 126 - sonda endotraqueal descaratavel
transparente oral/nasal, com balao numero 24(6.0), em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao, procedencia , validade e registro
no ms, ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item 127 - sonda endotraqueal transparente decartavel oral/nasal com balao, numero 26 (6.5) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dadosde identificacao, validade,
procedencia e registro no ms, ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por pç; item
128 - sonda endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 30 (7.5) em pvc esteril,
com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a
parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo
de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por pç; item
129 - sonda endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/ balao n. 32 (8.0) em pvc esteril,
com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a
parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo
de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por un; item
130 - sonda endotraqueal transparente descartavel c/b no 42 = 10.0 de baixa pressao, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e com registro m.s., ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta
centavos) por pç; item 134 - tubo endotraqueal transparente aramado, sem balao, numero 2.5,
embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências
do ministério da saúde., ao preço de r$ 35,6000 (trinta e cinco reais e sessenta centavos) por un;
item 136 - tubo endotraqueal transparente descartavel infantil, siliconado, com balao, numero
2.5, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos)
por un;
4) CONTRATADA: INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA EPP - item 003 - agulha
para aspiração e biópsia da medula óssea na região do esterno (mielograma), descartável,
confeccionada em aço inoxidável a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no
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tamanho de 16 g x 60 mm. agulha é composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer
lock e de um mandril, ambos com ponta biselada. embalagem com os dados de identificação,
procedência, número do lote e número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de r$
160,0000 (cento e sessenta reais) por un;
5) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 100 - protetor respiratório para
agentes biológicos, contituído por uma concha interna de sustentação, composta de não tecido
moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. sobra esta concha é montado o meio
filtrante compostopor microfibras eletrostaticamente. a parte externa do respirador é composto
por um não tecido cor verde tratada com material para não absorção de fluídos líquidos, que
protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. a este conjunto são encorporados 02 bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para
manter o respirador firme e ajustado na face do usuário. certificado de aprovação - ca. , ao
preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por un; item 121 - termômetro digital infravermelho portátil,
tipo pistola, com pilhas inclusas, com mira laser, display lcd iluminado; faixa de leitura em °c ou °f
com escala entre: - 50+300°c; resolução do display: 0,1°c/f, ao preço de r$ 149,0000 (cento e
quarenta e nove reais) por un;
6) CONTRATADA: SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 013 - avental
confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras nas costas,
com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs, cor: branca, comprimento: 95
cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 073 - malha
tubular ortopedica, tamanho 08 cm x 25 metros, constitui de fios de algodao, binados, tipo punho
simplesde malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando
externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$
13,6000 (treze reais e sessenta centavos) por rl; item 074 - malha tubular ortopedica tamanho 10
cm x 25 metros, constituido roloda de fios de algodao binados, tipo punho simples de malha com
elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificacao e
procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 14,6000 (quatorze reais e sessenta
centavos) por rl; item 075 - malha tubular ortopedica, tamanho 20 cm, constitui rlda de fios de
algodao, binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos,com
25 metros, embalagem constando esternamente os dados de identificacao e procedencia, ao
preço de r$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) por rl; item 076 - malha tubular
ortopedica tamanho 30 cm, constituin roloda de fios de algodao binados, tipo punho simplesde
malha com elasticidade adequada,isenta de defeitos, com 25 metros, embalagem constando
externamente identificacao e procedencia, ao preço de r$ 44,9000 (quarenta e quatro reais e
noventa centavos) por rl; item 089 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 120 x 150,
com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,1500
(quinze centavos) por un; item 090 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio,
atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel tamanho 150 x 200, com
dados de identificacao, validade e procedencia e registro no m.s., ao preço de r$ 0,2400 (vinte
e quatro centavos) por un; item 091 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao e papelao
manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel tamanho 150
x 350, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no ms., ao preço de r$
0,2900 (vinte e nove centavos) por un; item 092 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao
e ao manuseio, atoxico, com uma face branca opaca ea outra transparente,descartavel,tamanho
300 x 500, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,2400 (hum real e vinte e quatro centavos) por un; item 093 - papel grau cirurgico, resistente
a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente,
descartavel, tamanho 450 x 600, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro
no m.s., ao preço de r$ 2,1400 (dois reais e quatorze centavos) por un; item 110 - sonda uretral
n. 22, esteril confeccionada em poli pcvinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, c/
comprimento de 38 a 40 cm, embala-gem individual, esteril com dados de identificacaoe procedencia,
data de esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 111 sonda uretral n. 16, esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente,
incolor, com comprimento e 38 a 40 cm, embalagem individual, esteril com dados de identificacao
e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,8000
(oitenta centavos) por un; item 112 - sonda uretral n. 18, esteril confeccionada em polivinil,
atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual esteril de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril com dados de identificacao e
procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,8900
(oitenta e nove centavos) por un; item 113 - sonda uretral n. 20, esteril confeccionado em poli
pecasvinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual esteril de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,9500 (noventa e
cinco centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 059/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
059/2021 (Ata de Registro de Preços: 098/2021, 099/2021 E 100/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - item 003
- tecido brim 3/1, liso na cor verde oliva, minimo de 1,60 metros de largura, com logomarca da
instituição em toda sua extensao na cor branca, ao preço de r$ 27,1500 (vinte e sete reais e
quinze centavos) por mt;
2) CONTRATADA: TEXOMED COM. INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI - item 002 - linha
100% poliester, com textura de 28 a 30, para pesponto, costura reta de todos os tipos de tecidos,
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cone com 4.570 metro (5000 jardas), cor branca , ao preço de r$ 31,6900 (trinta e um reais e
sessenta e nove centavos) por rl;
3) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - tecido
100% algodao cru, 3/1, com no minimo 1,60 de largura, liso. com o minimo de impurezas (cor
clara), com logomarca da instituicao em toda a sua extensão na cor azul royal, ao preço de r$
16,3500 (dezesseis reais e trinta e cinco centavos) por mt.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 061/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2021 (Ata de Registro de Preços: 089/2021,
090/2021 e 091/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - item 065 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo,
frasco 50 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente, embalagem
contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de r$ 130,0000
(cento e trinta reais) por un; item 066 - contraste radiologico nao ionico para tomografia
computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo, frasco 75 ml, acompanha: seringa
vazia de 200 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro
ms, validade, procedencia e lote + tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com
a seringa e com a bomba, ao preço de r$ 152,0000 (cento e cinquenta e dois reais) por un; item
067 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a
320 mg / ml de iodo, frasco 100 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente,
embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo
conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de
r$ 152,0000 (cento e cinquenta e dois reais) por un;
2) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 028 - neostigmina
(metilsulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por ap;
3) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 058 - omeprazol
sodico 40mg + diluente, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fa.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
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primeira coxao mole em peca, moida , cubo e iscas, ao preço de r$ 43,0000 (quarenta e tres
reais) por kg; item 005 - figado bovino, cortado em bifes finos de 130gramas ou moido, ao preço
de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por kg; item 007 - peixe cacao em postas, congelado, com
espessura de aproximadamente 2 cm, sem pele, embalado em saco transparente, atoxico,
hermeticamente fechado, com registro s.i.f. / dispoa, embalagem original do fabricante, com data
de fabricacao, validade e lote, pacote com no maximo 5 kg, ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois
reais e noventa centavos) por kg; item 008 - carne bovina de primeira (lagarto) em pecas, ao
preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por kg; item 009 - linguica tipo paio, embalado em sacos
transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de forma a garantir a integridade do
produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do produto, contendo o selo de
inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço
de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por kg; item 012 - carne bovina de 2ª
(musculo) sem osso, em pecas, cubo e moida, ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e
noventa centavos) por kg; item 014 - carne bovina de primeira patinho, cortada em bifes finos
de 130 gramas e amaciados ou em pecas, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por kg;
item 017 - carne bovina peixinho em bifes finos de 130 grs amaciados, em peça ou moído, ao
preço de r$ 37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por kg; item 018 - carne bovina tipo
coxao duro (cha de dentro), em cubos ou iscas, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por
kg;
2) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - carne suina (bisteca) em bifes finos, ao preço de r$ 18,7000 (dezoito reais e setenta centavos) por kg;
item 003 - coxa e contra coxa de frango com osso congelado, com registro no ministerio da
agricultu-ra/sif, ao preço de r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por kg; item 006 - file de
peito de frango sem pele e sem osso, ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e cinquenta
centavos) por kg; item 010 - linguica calabresa, embalado em sacos transparente resistente
atoxico, hermeticamente fechados de forma a garantir a integridade do produto ate o consumo,
rotulados com a data de validade do produto, contendo o selo de inspecao do orgao competente
(sif/dipoa) , com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e
cinquenta centavos) por kg; item 011 - carne suina (lombo) em peças, ao preço de r$ 21,0000
(vinte e um reais) por kg; item 013 - peito de frango com osso congelado, com registro no
ministerio da agricultura/sif, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por kg;
item 015 - bacon fatiados em fatias finas ou em pecas, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete
reais) por kg; item 016 - carne suina pernil sem osso, em pecas , ao preço de r$ 20,0000 (vinte
reais) por kg.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PESCADO E EMBUTIDOS) para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 101/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/2021 (Ata de Registro de Preços: 130/2021 e 131/
2021), nos termos a seguir:

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. 113/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/2021 (Ata de Registro de Preços: 139/2021,140/2021, 141/
2021 e 142/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 006 - cateter descartavel do balao dilatador do esofago, compativel com canal de biopsio de 2,8mm., ao preço de r$
1.399,0000 (hum mil e trezentos e noventa e nove reais) por un; item 021 - lampada de xenon de
150 watts - compativel com processadora marca fujinon - modelo 2200, ao preço de r$ 5.520,0000
(cinco mil e quinhentos e vinte reais) por un; item 029 - pinca de biopsia pulmonar, fenestrada,
autoclavavel, oval, longa, sem espícula, com 1,8mm x 120 cm, ao preço de r$ 1.350,0000 (hum
mil e trezentos e cinquenta reais) por un;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 012 - escova para jarros, papagaios
3,440 x 10cm, comprimento cabeça da escova com cabo de arame torcido 12,5cm comprimento
, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 026 - papel grau cirurgico, resistente
a esterelizacao e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e a outra transparente,
descartavel, tamanho 100 x 150, com dados de identificacao e procedencia validade e registro
no m.s. , ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por un; item 027 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente,
descartavel, tamanho 100x400, com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
ms, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 052 - coletor de urina sistema
fechado - bolsa coletora com capacidade de 2000 ml, c/ valvula anti refluxo, pinca corta fluxo,
membrana auto cicatrizante p/ coleta de amostra de urina, valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda escalonado, embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por un; item 053
- sonda p/ aspiracao n. 14 c/ valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no ms, ao preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por pç;
3) CONTRATADA: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA - item 047 - valvula exalatoria
para ventilador dixtal 310, ao preço de r$ 997,5000 (novecentos e noventa e sete reais e
cinquenta centavos) por un;
4) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 003 - cabo sensor de
oximetria adulto (somente do paciente) compativel com monitor g&e dash 4000, ao preço de r$
420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021

1) CONTRATADA: CASA DE CARNE CARDOSO LTDA - item 002 - carne suina costelinha
cortada em pedacos e aparada, em pecas, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de r$ 25,4000 (vinte e cinco reais e quarenta centavos) por kg; item 004 - carne bovina de

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA NEUROLOGIA para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 065/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2021 (Ata de Registro de Preços: 101/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA para o registro de preços para a locação de
equipamentos hospitalares para neurologia ao valor glovbal de R$ 940.000,00 (novecentos e
quarenta mil reais) sendo item 01 50 un Locação de 01 (um) equipamento NEUROENDOSCOPIO
- aparelho para observação, modelo autoclavável com av-30 d=2,9mm e c=30cm com sistema
otico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Acompanha o equipamento: Cânula de sucção com adaptador (irrigador) ao
valor R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) por unidade item 02 Locação de 01 (um) equipamento ASPIRADOR ULTRASSÔNICO – aparelho para dissecção e aspiração ultrassônica, desgaste ósseo, corte e coagulação ultrassônica, desbridamento de feridas e lacagem ortopédica.
Acompanha o equipamento: Equipo extensor para irrigação e aspiração descartável ao valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morai
s
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
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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 MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (LARINGE ELETRÔNICA)
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 118/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2021 (Ata de Registro de Preços:
144/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ATOS MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOHOSPITALARES LTDA item 001 - laringe eletronica - descricao : composto de 1 eletrolaringe, 1
bateria 3.6v (íons de lítio), 1 fonte de alimentação usb, 1cabo usb, 1 adaptador oral e 1 tubo oral,
ao preço de r$ 2.227,1600 (dois mil e duzentos e vinte e sete reais e dezesseis centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro 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. 119/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
119/2021 (Ata de Registro de Preços: 145/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA para o registro de preços para a aquisição
de material médico hospitalar, em caráter de consignação, para uso nos procedimentos cirúrgicos da fundação sendo: Bloco I ao valor global de R$ 118.031,53 (cento e dezoito mil trinta e um
reais e cinquenta e três centavos), Bloco II ao valor global de R$ 86.131,73 (oitenta e seis mil
cento e trinta e um reais e setenta e três centavos), Bloco III ao valor global de R$ 112.369,85
(cento e doze mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), Bloco IV ao valor global de R$ 42.215,40 (quarenta e dois mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos),
Bloco V ao valor global de R$ 57.072,30 (cinquenta e sete mil setenta e dois reais e trinta centavos) e Bloco VI ao valor global de R$ 6.147,40 (seis mil cento e quarenta e sete reais e quarenta
centavos).
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 120/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 120/2021 (Ata de Registro de Preços: 146/2021,147/2021, 148/
2021 e 149/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 003 - cimento
50kg cpii - e - 32, em conformidade com a nbr 11578, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais)
por sc; item 033 - porcelanato acetinado 52x52 bege claro absorv. agua 0,5% pei 5, ao preço de
r$ 61,5000 (sessenta e um reais e cinquenta centavos) por mt;
2) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 007 - junta espacador 2mm para
revestimento ceramico. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta
centavos) por pct; item 008 - junta espacador 3mm para revestimento ceramico. com 100 unidades, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pct; item 010 - tinta latex fosco,
premium, primeira linha, 18l, sem cheiro, lavavel, cor branco neve, ao preço de r$ 204,0000
(duzentos e quatro reais) por la; item 018 - trincha 1" polegada, cabo madeira, cerdas pelo de
esquilo, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por pç; item 019 - trincha 1/2 ", ao
preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por pç; item 026 - verniz premium 3,6lt cor mogno
fosco, ao preço de r$ 83,5000 (oitenta e tres reais e cinquenta centavos) por la; item 031 - ducha higiênica 1/2 com adaptador para 3/4, com gatilho, mangueira de 1,20mt, completo com
suporte , parafusos e buchas para fixação em metal cromado, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta
e nove reais) por un;
3) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 001 - argamassa acii, para
assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais
e cinquenta centavos) por sc; item 002 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço
de r$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos) por sc; item 004 - cal hidratado com o selo
nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço de r$ 9,8500 (nove reais e oitenta e cinco
centavos) por sc; item 006 - tijolo ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,1700 (hum real e
dezessete centavos) por un; item 009 - rejunte branco - pacote 5 kg, ao preço de r$ 12,5000
(doze reais e cinquenta centavos) por pct; item 012 - desempenadeira de aco lisa, com cabo de
madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por un; item 013
- desempenadeira plástica 30x20, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por
un; item 014 - rolo la, pelo baixo, 9cm antirespingo , ao preço de r$ 5,1100 (cinco reais e onze
centavos) por un; item 015 - rolo de espuma, 9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico
resistente. 1 linha., ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 016 - espatula
de metal 4" com cabo de madeira, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por
un; item 017 - rolo de23cm pelo baixo com cabo, 1ª linha, anti-respingo, ao preço de r$ 10,1000
(dez reais e dez centavos) por un; item 020 - trincha 2", ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e
quarenta centavos) por pç; item 021 - trincha de 4", ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por un;
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item 022 - solvente base thinner 5 litros, ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por lt;
item 023 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor branco neve, ao preço de r$
72,0000 (setenta e dois reais) por la; item 024 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente,
brilhante, cor platina, ao preço de r$ 83,0000 (oitenta e tres reais) por la; item 025 - tinta acrilica
premium para piso cinza escuro 18 lts, ao preço de r$ 204,8000 (duzentos e quatro reais e
oitenta centavos) por la; item 027 - verniz premium 3,6lt, brilhante, cor mogno, ao preço de r$
78,6500 (setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) por gl; item 028 - revestimento
cerâmico, branco , 1ªlinha, 45x45cm, pei iv, granilhado, bold, ao preço de r$ 24,8000 (vinte e
quatro reais e oitenta centavos) por mt; item 029 - lavatorio com coluna em louca ceramica. cor
branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de r$ 121,0000 (cento e vinte e um reais) por un;
item 030 - parafuso castelo com bucha 10, ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por
un; item 032 - rejunte cinza platina 5 kg, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta
centavos) por sc;
4) CONTRATADA: COMERCIAL MUTUCAO LTDA ME - item 005 - areia media, nao lavada, fina
e coada., ao preço de r$ 129,9800 (cento e vinte e nove reais e noventa e oito centavos) por mt;
item 011 - fundo preparador para metal - cor: cinza - galao de 3,6 lts, ao preço de r$ 45,0000
(quarenta e cinco reais) por gl.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE KIT TRANSDUTOR SANGUÍNEO COM COMODATO DE CABOS/SUPORTES/
PLATES DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 125/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 125/2021 (Ata de Registro de Preços: 151/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DMAV - SUPORTE MEDICO LTDA -EPP item 001 - equipo para monitoramento
da pressao intra-arterial descartavel , ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un.
Varginha, 30 de setembro 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 GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 126/
2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/2021 (Ata de Registro de Preços: 150/2021), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME item 003 - toner para impressora a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys
p5021cdn, toner preto, referencia: tk-5232k, ao preço de r$ 99,9000 (noventa e nove reais e
noventa centavos) por un; item 004 - toner para impressora a laser compativel com a marca
kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner cyan , referencia: tk-5232c, ao preço de r$ 115,0000
(cento e quinze reais) por un; item 005 - toner para impressora a laser compativel com a marca
kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner magenta, referencia: tk-5232m, ao preço de r$ 115,0000
(cento e quinze reais) por un; item 006 - toner para impressora a laser compativel com a marca
kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner amarelo, referencia: tk-5232y, ao preço de r$ 115,0000
(cento e quinze reais) por un.
Varginha, 30 de setembro 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 PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 131/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 131/
2021 (Ata de Registro de Preços: 153/2021,154/2021, 155/2021,156/2021 e 157/2021), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 007 - cola biológica ou
selante - kit único, polímero esterilizado terminalmente, que contém os componentes necessários para a preparação e a aplicação de um selante e barreira hidrogel absorvível de
polietilenoglicol (peg) para o local destinado à cirurgia. cada kit de polímero de dose única contém
um hidrogel, componentes selantes e barreira adesao incluindo o aplicador duplo de líquido (ou
seja, um conector-y, três pontas de sprays e uma tampa do êmbolo) e suporte de seringa. os
componentes estão dispostos em uma bandeja moldada de polietileno tereftalato glicol (“petg”),
selada com uma tampa, colocada dentro de um polietileno tereftalato (pet) selado a quente, em
bolsa tyvek. o produto é esterilizado por irradiação de feixe de elétron para uma facilidade de
esterilização empregada. contem 1 kit por caixa., ao preço de r$ 1.193,2300 (hum mil e cento e
noventa e tres reais e vinte e tres centavos) por kit;
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2) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA - item 001 - hemostático polímero de celulose oxidado
para hemostasia ou hemostática de fibrina, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais)
por un; item 002 - hemostático absorvível produzido de um oxydized celulose. ph baixo e há
casos de neurotoxicidade relatada. indicado para controlar o sangramento pós-cirúrgico, ou em,
cirurgia oral e maxilo-facial para controlar o sangramento da artéria intraósseo inferior. tamanho:
5.1x7.6cm, ao preço de r$ 190,9000 (cento e noventa reais e noventa centavos) por un; item 003
- compressa / esponja neurocirúrgica esponja hemostática de gelatina liofilizada, tem ação
hemostática, cicatrizante e é completamente absorvível pelo organismo, é atóxico e apirogênico.
apresenta-se pronto para uso. embalado individualmente, estéril. tamanho 1x3 embalada em
blister individual, esterilizada por irradiação, sem contra indicações, absorvível, sem riscos de
intolerância caixa c/ 10 unidades. , ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por cx;
3) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA - item 010 - enxerto ósseo 0,50g, ao preço de
r$ 371,0000 (trezentos e setenta e um reais) por un;
4) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 004 - compressa cotonóide pequeno 12x25 embalagem com 10 unidades, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; item 005 - compressa cotonóide médio 25x25
embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; item 006 compressa cotonóide grande 38x38 embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 40,0000
(quarenta reais) por pct;
5) CONTRATADA: SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA ME - item 011 - enxerto ósseo 2 g,
ao preço de r$ 580,0000 (quinhentos e oitenta reais) por un; item 012 - granulos de fosfato de
calcio bifasico - enxerto osseo 1 cc, ao preço de r$ 650,0000 (seiscentos e cinquenta reais) por
un; item 013 - enxerto beta btcp, ao preço de r$ 1.160,0000 (hum mil e cento e sessenta reais)
por un.
Varginha, 30 de setembro 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 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 132/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 132/2021 (Ata de Registro de Preços: 158/2021), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - item 001 - luva de segurança
confeccionada em latex nitrilico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante
na palma, faci palmar e ponta dos dedos. cor verde. tamanho p., ao preço de R$ 9,0000 (nove
reais) por pr; item 002 - luva de segurança confeccionada em latex nitrilico, com revestimento
interno em flocos de algodão, antiderrapante na palma, faci palmar e ponta dos dedos. cor verde. tamanho m., ao preço de R$ 9,0000 (nove reais) por pr; item 003 - luva de segurança
confeccionada em latex nitrilico, com revestimento interno em flocos de algodão, antiderrapante
na palma, faci palmar e ponta dos dedos. cor verde. tamanho g., ao preço de R$ 8,6700 (oito
reais e sessenta e sete centavos) por pr; item 004 - luvas de seguranca confeccionada em latex
nitrilica, interior forrado, com palma antideslizante, na cor verde, tamanho extra grande, ao preço
de R$ 9,0000 (nove reais) por pr; item 005 - luva de seguranca confeccionada em borracha
natural com superficie externa anti-deslizante, anatomicas, forradas internamente, na cor amarela, tamanho p., ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por pr; item 006 - luva de seguranca
confeccionada em borracha natural com superficie externa anti-deslizante, anatomicas, forradas internamente, na cor amarela, tamanho m, ao preço de R$ 4,0000 (quatro reais) por pr; item
007 - luva de seguranca confeccionada em borracha natural com superficie externa antideslizante, anatomicas, forradas internamente, na cor amarela, tamanho g, ao preço de R$
4,0000 (quatro reais) por pr; item 008 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x
comprimento 45cm), sem forro, palma antideslizante, cor verde, resistente a produto quimico,
resistencia mecanica a rasgo, perfuração, corte e abrasao - tamanho pequena, ao preço de R$
38,0000 (trinta e oito reais) por pr; item 009 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x
comprimento 45cm), palma antideslizante, cor verde, sem forro, resistente a produto quimico,
resistencia mecanica a rasgo, perfuração, corte e abrasao - tamanho medio, ao preço de R$
38,0000 (trinta e oito reais) por al; item 010 - luva em latex nitrilica longa (espessura 0,55 mm x
comprimento 45cm),, palma antideslizante, cor verde, sem forro, resistente a produto quimico,
resistencia mecanica a rasgo, perfuração, corte e abrasao - tamanho grande, ao preço de R$
38,0000 (trinta e oito reais) por pr; item 011 - luva de segurança confeccionada em suporte têxtil,
revestimento em poliuretano na palma, face palmar e ponta dos dedos, punho tricotado com
elástico, dorso descoberto. tamanhos a definir por ocasiao da compra, ao preço de R$ 5,0000
(cinco reais) por pr; item 013 - luva de seguranca confeccionada em raspa, reforco externo em
raspa entre os dedos polegar e indicador,reforco interno em raspa na palma , punho no tamanho
20cm., ao preço de R$ 10,0000 (dez reais) por pr; item 014 - avental em pvc, impermeável, com
tiras para fixação no pescoço e cintura, fixadas através de costura reforçada. , ao preço de R$
9,4000 (nove reais e quarenta centavos) por un; item 016 - vestimenta de segurança tipo
avental, confeccionado em raspa, tiras de raspa no pescoço e na cintura, presas por meio de
fivelas para ajuste., ao preço de R$ 21,0000 (vinte e um reais) por un; item 017 - perneira em
raspa para proteção de membros inferiores contra cortes, abrasoes e respingos de soldas, com
fechamento em velcro., ao preço de R$ 19,0000 (dezenove reais) por pr; item 018 - capa de
chuva confeccionada em pvc com forro de poliester, costuras atraves de solda eletronica, com
mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botoes plasticos de pressao, cor amarela,
ao preço de R$ 14,0000 (quatorze reais) por un; item 019 - bloqueador solar para pele, locao,
fator de protecao uva / uvb, fps 30, industrializado e aprovado pela anvisa. bombonas de 4 lts,
ao preço de R$ 238,8500 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) por un; item
020 - creme de protecao do grupo 3 (água e óleo resistente - pintura), para as maos, de uso
profissional; com bactericidas; testado dermatologicamente. pote com 200 gramas., ao preço de
R$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por pt; item 021 - fita zebrada com 200 metros, ao
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preço de R$ 18,0000 (dezoito reais) por rl; item 022 - botina de seguranca confeccionada em
couro hidrofugado, fechamento em elastico, palmilha resistente a perfuração fixada/costurada,
biqueira de composite, solado em pu bidensidade com sistema de absorção de impacto e
antiestatico, cor preta - numeracao a definir por ocasiao do pedido, ao preço de R$ 120,0000
(cento e vinte reais) por pr; item 023 - botina de seguranca confeccionada em couro hidrofugado,
fechamento em elastico, palmilha resistente a perfuração fixada/costurada, sem biqueira, solado
em pu bidensidade com sistema de absorção de impacto e antiestatico, cor preta - numeracao a
definir por ocasiao do pedido, ao preço de R$ 100,0000 (cem reais) por un; item 027 - bota de
seguranca em pvc injetado, cano curto (240mm), forro interno em poliester, solado antiderrapante,
na cor branca, numeracao a definir por ocasiao da compra, ao preço de R$ 50,0000 (cinquenta
reais) por pr; item 028 - óculos de sobreposição ao óculos de grau. óculos de segurança
constituído de armação e visor em uma única peça, confeccionado em policarbonato; dotado de
proteção lateral com ventilação; suas hastes são do tipo espátula, com desenho inovador
porcionando maior conforto ao usuário; protegem contra raios uva e uvb. protege o usuário
contra impactos de partículas volantes., ao preço de R$ 10,5500 (dez reais e cinquenta e cinco
centavos) por un; item 029 - óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto
com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de
policarbonato incolor, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício
na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui
borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do
mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das
extremidade fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em
uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho., ao preço de R$
8,0000 (oito reais) por un; item 034 - luva de algodao com pigmento de borracha., ao preço de R$
3,3000 (tres reais e trinta centavos) por pr; item 037 - filtro combinado para poeiras, nevoas e
fumos (classe p2) e vapores organicos e gases acidos - cqb-a., ao preço de R$ 11,5000 (onze
reais e cinquenta centavos) por un; item 041 - protetor auricular tipo concha com regulagem,
ajustavel a cabeca, ao preço de R$ 20,0000 (vinte reais) por un; item 042 - protetor auricular
silicone,tipo plug de insercao composto de 3 falanges, com cordao de algodao, ao preço de R$
1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 133/2021 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 133/2021 (Ata de Registro de Preços: 159/2021,160/2021, 161/2021,162/
2021 e 163/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 002 - sífilis: teste imunocromatográfico
para determinação qualitativa de anticorpos totais anti-treponema pallidum , ao preço de r$
90,0000 (noventa reais) por un; item 032 - placa de controle de temperatura compatível com o
analisador bioquímico bs200e/ 2200 da marca bioclin, ao preço de r$ 2.520,0000 (dois mil e
quinhentos e vinte reais) por un;
2) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 001 - tubo de plástico
para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x100mm,
estéril, descartável, incolor, volume de 6,0 ml, sem aditivo, com tampa de borracha siliconizada e
capa protetora na cor branca - pct com 100 unidades., ao preço de r$ 59,5000 (cinquenta e nove
reais e cinquenta centavos) por un; item 003 - hbsag: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa do antígeno de superfície do vírus da hepatite b (hbsag), ao preço de r$
50,1500 (cinquenta reais e quinze centavos) por un;
3) CONTRATADA: HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - item 007 - detergente
concentrado composto por tensoativo não iônico, isento de fosfato, não altera ensaios enzimáticos, de uso específico para limpeza de vidrarias laboratoriais, materiais em poliestireno, metais
nobres e outros utensílios sensíveis à alcalinidade, acidez e íons, ao preço de r$ 122,6700
(cento e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos) por fr; item 014 - controle de referência
nível i, ii e iii para monitorar a performance dos analisadores de eletrólitros compatível com o
modelo avl 9180 - marca roche - caixa com 03x10x1ml, ao preço de r$ 640,4400 (seiscentos e
quarenta reais e quarenta e quatro centavos) por cx; item 033 - conjunto de tubulação interna
tygon para o equipamento cobas mira plus - roche, sendo 1 (uma) unidade equivalente a 1 (um)
metro, ao preço de r$ 76,6000 (setenta e seis reais e sessenta centavos) por un; item 034 - filtro
lee completo para equipamento cobas mira plus, ao preço de r$ 148,6300 (cento e quarenta e oito
reais e sessenta e tres centavos) por un;
4) CONTRATADA: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP item 005 - suporte para coloracao de laminas (22 no total), com bandeja dupla em chapa de
alumínio e sistema de escoamento do líquido de coloracao, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e
cinquenta reais) por un; item 006 - mini incubadora para monitoramento de indicadores biológicos
no processo de esterilização a vapor, com capacidade para incubação de 06 indicadores biológicos simultaneamente, bivolt, com temperatura de incubação de 55ºc a 60ºc, com tempo de
incubação de 24 horas e compatível com o indicador biológico da marca clean-test., ao preço de
r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro reais) por kit; item 010 - tiras para oxidase c/ 10 tiras, ao
preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por fr; item 015 - lactose monohidratada -uso oral fr c/
500 grs , ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 016 - azul de timol c/ 5grs., ao
preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fr; item 017 - meta bissulfito de sodio p.a. acs frasco
500 gr, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por fr; item 018 - agar bili esculina frasco 500 g., ao
preço de r$ 670,0000 (seiscentos e setenta reais) por fr; item 019 - cloreto de sódio pa acs frasco com 500g, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por fr; item 020 - hidroxido de sodio pa acs
- frasco com 500 gramas, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por fr; item 021 - sacarose pa frasco com 500 gr, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 022 - ureia pa acs frasco de
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500 grs, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 025 - balao de vidro borosilicato 3.3,
fundo chato, gargalo longo, com orla, 160mm (altura) x 160mm (diâmetro), volume 250 ml, ao
preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 026 - balao de vidro borosilicato 3.3, fundo
chato, gargalo longo, com orla, 200mm (altura) x 200mm (diâmetro), volume 500 ml, ao preço de
r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item 027 - pipeta de pasteur graduada de 500 em 500
microlitros, transparente, fabricada em polietileno, com parede uniforme e volume de 3 ml embalagem com 500 unidades, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item 028 - proveta
de plástico, autoclavável, com base hexagonal, capacidade para 1000ml e graduação de 10ml,
ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 029 - proveta de plástico, autoclavável,
com base hexagonal, capacidade para 500ml e graduação de 10ml, ao preço de r$ 18,9000
(dezoito reais e noventa centavos) por un; item 030 - proveta de plástico, autoclavável, com
base hexagonal, capacidade para 250ml e graduação de 2ml, ao preço de r$ 12,8000 (doze reais
e oitenta centavos) por un; item 031 - proveta de plástico, autoclavável, com base hexagonal,
capacidade para 100ml e graduação de 1ml, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un;
5) CONTRATADA: SALLUS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - item 004 - swab-haste de plastico com stuart- caixa com 100 unidades, ao preço de r$
140,0000 (cento e quarenta reais) por pct; item 008 - plasma controle contendo 03 analitos
incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de
qualidade, compatível com analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível
normal - 100 testes, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por kit; item 009 - plasma
controle contendo 03 analitos incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de
coagulação e controle interno de qualidade, compaível com analisadores automáticos e semiautomáticos de coagulação, nível patológico - 100 testes, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e
quatro reais) por pct; item 011 - pack de reagentes para analisador de eletrólitros compatível com
o modelo avl 9180 - marca roche, ao preço de r$ 131,0000 (cento e trinta e um reais) por un; item
012 - solução de limpeza para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - frasco com 125ml, ao preço de r$ 266,0000 (duzentos e sessenta e seis reais)
por un; item 013 - solução condicionadora de npa (sódio) para analisador de eletrólitros compatível com o modelo avl 9180 marca roche - frasco com 125ml, ao preço de r$ 266,0000 (duzentos
e sessenta e seis reais) por un.
Varginha, 30 de setembro 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 MANIPULADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 147/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 144/2020 (Ata de Registro de Preços: 155/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CITOPHARMA MANIPULACAO DE MED ESP LTDA item 001 - azul patente
2,5% 50 mg/2ml, ao preço de r$ 18,5000 (dezoito reais e cinquenta centavos) por ap; item 002 azul de metileno 1% 10 mg / ml ampola de vidro incolor 5 ml, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e
cinquenta centavos) por ap.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PARA LIXO E COLETA DE
RESÍDUOS) , para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 148/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2020 (Ata de Registro
de Preços: 156/2020, 157/2020 e 158/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA item 001 - saco plastico para coleta
de residuos de servico de saude, ma cor laranja , com simbolo de substancia tóxica e substancia "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenhos e contornos pretos conforme especificacoes
contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com espessuras e
transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055 / nbr
13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura permitindo uma variacao
de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, acompanha fecho inviolavel para lacre, pacote
com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90, deve conter selo
inmetro. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a
menor, ao preço de r$ 128,0000 (cento e vinte e oito reais) por pct; item 002 - saco plastico para
coleta de residuos de servico de saude, na cor laranja, com simbolo de substancias tóxica e
substancias "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenho e contornos preto, conforme
especificações contidas na norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500, com
espessura e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr
13055, nbr13056, astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7, paragrafo 1 e demais
disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm de altura permitindo
uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de
100 unidades e conter selo inmetro. peso aproximado de 17,50g; permitindo uma variacao de
peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por pct; item 003 saco plastico para lixo, na cor preta, capacidade de 30 litros, medindo no minimo 59cm de largura
x 62cm de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de
0,08mm, confeccionado dentro das normas da abnt nbr 9194/2002, com resina termoplastica
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virgem, solda continua homogenea e uniforme, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir odor desagradavel e demais normas complementares constantes aplicaveis.
acondicionado em pacotes com 100 unidades, com dados de identificação.peso aproximado de
14,50g. permitindo uma variacao de 10% a maior ou a menor, deve conter o selo de qualidade
inmetro., ao preço de r$ 24,0000 (vinte e quatro reais) por pct;
2) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI item 004 - saco plastico para
lixo, na cor preta, com capacidade para 120 litros, medindo no minimo 90 cm de largura x 120cm
de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, espessura minima de 0,12 mm,
confeccionado dentro das normas da abnt nbr 9191/2002, com resina termoplastica virgem,
solda continua homogenea e uniforme, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir
odor desagradavel e demais normas complementares constantes aplicaveis, acondicionado em
pacotes com 100 unidades, peso aproximado de 61,00g. permitindo uma variacao de 10% a
maior ou a menor, deve conter o selo de qualidade inmetro., ao preço de r$ 93,0000 (noventa e
tres reais) por pct;
3) CONTRATADA: ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA item 005 - saco plastico para
coleta de residuos de servico de saude, ma cor branca leitosa, com simbolo de substancia
infectante e substancia "6.2", com rotulo de fundo branco, desenhos e contornos pretos confor-me especificacoes contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme nbr 7500,
com espessuras e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr
9195, nbr 13055 / nbr 13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo
1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura
permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, acompanha fecho
inviolavel para lacre, pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na
lei 8078/90, deve conter selo inmetro. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de
peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por pct; item 006 - saco
plastico para coleta de residuos de servico de saude, na cor branco leitoso, com simbolo de
substancias infectantes e substancias "6.2", com rotulo de fundo branco, desenho e contornos
preto, conforme especificações contidas na norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme
nbr 7500, com espessura e transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055, nbr13056, astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7,
paragrafo 1 e demais disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm
de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de 100 unidades e conter selo inmetro. peso aproximado de 17,50g; permitindo
uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por
pct.
Varginha, 30 de setembro 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 DETERGENTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISOS E SUPERFÍCIES EM
GERAL, COM COMODATO DE 01 (UM) DILUIDOR E TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 149/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2020 (Ata de Registro de Preços:
159/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA item 001
detergente concentrado para limpeza de pisos, superficies em geral, com alto poder
desengordurante e emulsionante. composicao: acido dodecilbenzeno sulfonato de sódio,
monoetalamina, preservante e agua. embalagem c/ dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, galão com 20 (vinte) litros, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por lt.
Varginha, 30 de setembro 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. 150/2020 – PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 147/2020 (Ata de Registro de Preços: 160/2020, 161/2020 e 162/2020 ), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - anel de
vedação de borracha para panela de pressão (20 litros) com sistema "self-sealing", ao preço de
r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item 002 - anel de vedacao, composto por silicone,
compatível com a panela de pressao eiril, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item
009 - bobina plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x10cm. com 10000
envelopes, ao preço de r$ 275,0000 (duzentos e setenta e cinco reais) por un; item 010 - bobina
plastica picotada com serrilha de material transparente. 3x5cm. com 10000 envelopes., ao preço
de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por un; item 011 - borracha preta para panela de pressao 7
litros, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 015 - colher descartavel para sopa luxo,
branca, de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resistente,
embalada individualmente. caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis
reais e cinquenta centavos) por cx; item 016 - copo desc. 100ml c/tampa c/ 100un., ao preço de
r$ 7,9300 (sete reais e noventa e tres centavos) por pct; item 017 - copo desc. c/ tampa 250ml
c/ 50un, ao preço de r$ 8,3000 (oito reais e trinta centavos) por un; item 021 - faca descartavel
luco, branca, de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho adulto e muito resis-
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tente, caixa com 1000 unidades., ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta
centavos) por cx; item 022 - filme pvc transparente para proteger e conservar alimentos - bobina
com 38cm largura com 300 metros comprimento., ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por
rl; item 023 - garfo descartavel luxo de material plastico/poliestireno, de boa qualidade, tamanho
adulto e muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 66,5000 (sessenta e seis
reais e cinquenta centavos) por cx; item 024 - garrafa termica com capacidade de 1 litro, com
ampola de vidro interna, fechamento de rosca, material externo liso, com alca reforcada, cor
branca, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por un; item 025 - garrafa termica com
capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de rosca, material externo liso,
com alca reforcada, cor preta, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 026 garrafa termica com capacidade de 1 litro, com ampola de vidro interna, fechamento de rosca,
material externo liso, com alca reforcada, cor verde, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais)
por un; item 029 - jarra plastica resistente, capacidade de 02 (dois) litros, com tampa e alca de
mao lateral acoplada na jarra, bico formato funil, de material reforcado, cor a definir, ao preço de
r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por un; item 030 - jarra termica capacidade 2 litros,
tampa rosqueavel, alca de mao lateral acoplada na jarra, bicp em formato de funil (fixo e de facil
limpeza), material resistente e isentp de bpa, parede com revestimento duplo, parede interna em
plastico atoxico, sem odor e de facil limpeza, parede externa em plastico resistente. dimensoes
aproximadas: altura: 24,5 cm, largura: 19 cm (com bico e alça), profundiade: 12,5 cm, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 032 - marmitex com tampa e 3 divisorias, caixa
com 100 unidades, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por cx; item 033 - marmitex
descartavel p/ sopa nro 8, c/ tampa de papelao, fechamento manual, caixa com 100 unidades,
ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por cx; item 034 - palito rolico de madeira, caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por cx; item 036 - pilha alcalina
grande d, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 037 - pilha alcalina media c, ao preço
de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item 040 - pilha alcalina 12v, 23a, mn21 para alarme ( amperagem:
800 mah, tamanho: 21/23, voltagem: 12 v), cartela com 01 (uma) unidade, ao preço de r$ 9,0000
(nove reais) por un; item 041 - saco de papel n. 2, branco, tipo pipoca, pacote c/ 500 unidades,
ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por pct; item 042 - saco liso 7x25x0,5 para talheres, pacote
com 1000 unidades, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por pct;
2) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 005 - bobina de plastico
picotada transparente 17x28cm, com aproximadamente 01 kg, peso total da bobina (aproximado) 3k., ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 006 - bobina de plastico picotada
transparente 25x35, com aproximadamente 03 kg, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por
kg; item 007 - bobina de plastico picotada transparente 35x45, com aproximadamente 05 kg, ao
preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 008 - bobina de plastico picotada transparente
40x60, com aproximadamente 10 kg, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por kg; item 014
- colher descartavel para sobremesa luxo, branca, de material plástico/poliestireno, de boa
qualidade, tamanho adulto, muito resistente, caixa com 1000 unidades, ao preço de r$ 37,0000
(trinta e sete reais) por cx; item 018 - copo descartavel p/ agua 200ml (resistente), pacote com
100 unidades, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por pct; item 019 - copo
descartavel p/ cafe 50ml (resistente), pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 1,5000 (hum real
e cinquenta centavos) por pct; item 028 - guardanapo 30x32, branco, pacote com 50 unidades,
ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por pct;
3) CONTRATADA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - item 004 - bateria 9 volts , ao
preço de r$ 7,3000 (sete reais e trinta centavos) por un; item 031 - kit talheres descartáveis luxo,
composto por 01 garfo e 01 faca, fabricada em poliestireno 100% virgem, devidamente
embalados., ao preço de r$ 0,6200 (sessenta e dois centavos) por kit; item 038 - pilha alcalina
palito - aaa, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por un; item 039 - pilha
alcalina pequena - aa, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 153/2020 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2020 (Ata de Registro de Preços: 163/2020 ), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA item 001 - ponteiras (at ´ 200 ml), ao preço
de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 002 - ponteira azul universal, descartavel, autoclavavel,
com volume de 100 - 1000 microlitros (ul), ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por un; item 003
- tubo de ensaio de vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro
centavos) por un; item 005 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/
certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 100,3100 (cem reais e trinta e
um centavos) por un; item 006 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros
( 100 ul ). (com certificado de calibracao e com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 104,7100
(cento e quatro reais e setenta e um centavos) por un; item 007 - micropipetas automatica
autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço
de r$ 103,9800 (cento e tres reais e noventa e oito centavos) por un; item 008 - micropipetas
automatica monocanal fixo 200 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço
de r$ 114,4600 (cento e quatorze reais e quarenta e seis centavos) por un; item 009 - micropipeta
automática monoclonal volume fixo de 500 microlitros ( 500 ul ), com certificado de calibração e
com ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 128,5300 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e tres
centavos) por un; item 011 - torniquete (garrote) descartável, adulto, em borracha sintética, tipo
strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$ 31,8800 (trinta e um reais e oitenta e oito centavos)
por cx; item 012 - tesoura cirurgica ponta romba 15 cm descricao tecnica - tesoura cirurgica materia-prima: aco inox; tipo: ponta reta; ponta: romba/romba; medida: 15cm; o material devera
estar de acordo com as normas nbr 7153-1 e din-medi- zin 1. a peca devera apresentar
tratamento termico integral e homoge- neo, que lhe garanta flexibilidade e resistencia a corrosao,
conter gravacao com clara identificacao do codigo do lote de fabricacao e da marca do fabricante
(logotipo ou nome). registro no ms, ao preço de r$ 39,9500 (trinta e nove reais e noventa e cinco
centavos) por un; item 013 - eppendorf com capacidade de 1 a 1,5 ml – pacote com 1000
unidades, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 016 - caixa termica 8,5 litros:
tampa articulada e alça superior para fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm
x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente
na cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos.,
ao preço de r$ 236,0000 (duzentos e trinta e seis reais) por un; item 017 - caixa termica 49,2
litros: possuir tampa articuladas, alcas laterais, dreno para o escoamento de líquidos. dimensoes
externas aproximadas: 70,5 cm x 38 cm x 43,82 cm dimensões internas: 52,07 cm x 22,23 cm x
31,12 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até
10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 591,4600 (quinhentos e noventa e um reais e
quarenta e seis centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

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

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

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 06 DE

44

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

0,5900 (cinquenta e nove centavos) por un; item 024 - cd-room nao regravavel, ao preço de r$
0,9600 (noventa e seis centavos) por un; item 025 - cd-rw regravavel, ao preço de r$ 4,8000
(quatro reais e oitenta centavos) por un; item 026 - clips n. 2/0 com 500 gramas, ao preço de r$
6,6000 (seis reais e sessenta centavos) por cx; item 027 - clips n. 3/0 com 500 gramas, ao preço
de r$ 6,6000 (seis reais e sessenta centavos) por cx; item 028 - clips n. 4/0 com 500 gramas, ao
preço de r$ 6,6000 (seis reais e sessenta centavos) por cx; item 029 - clips n. 6/0 com 500
gramas, ao preço de r$ 6,6000 (seis reais e sessenta centavos) por cx; item 031 - cola em
bastao 40g, nao toxica , tampa hermetica, ao preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco
centavos) por un; item 036 - estilete estreito lâmina de 9mm de metal e corpo plástico., ao preço
de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por un; item 038 - etiqueta adesiva 107x36, 01 carreira,
ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por cx; item 049 - extrator de grampo resistente,
em metal galvanizado, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 052 - fita
adesiva transparente 12x10, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por rl; item 053 - fita
adesiva transparente 48x45 para embalagem, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos)
por rl; item 057 - fita rolete p/ maquina de calcular 6442, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais)
por un; item 058 - folha em eva (espuma vinilica acetinada), lavavel, atoxica e textura homogenea.
acondicionadas em pacotes de 10 (dez) unidades. largura 400 mm, comprimento 600 mm,
espessura minima 2 mm, lavavel, atoxica, de textura homogenea na cor azul claro., ao preço de
r$ 14,2000 (quatorze reais e vinte centavos) por pct; item 060 - formulario 80 colunas, 1 via,
branco, ao preço de r$ 134,0000 (cento e trinta e quatro reais) por cx; item 062 - grampeador
grande, com capacidade para 100 folhas, reforçado, ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta e dois
reais) por un; item 065 - grampo para grampeador 26/6, cobreados, com 5000 unidades, ao
preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por cx; item 068 - presilha jacare para cracha, com presilha
removível, 100mmx70mm composição da presilha em pvc cristal e do jacaré em metal, ao preço
de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 077 - mídia de dvd virgem de 8gb x 8x, ao preço
de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 079 - mouse optico com scroll, com as
seguintes características mínimas: 100 dpi, porta usb, scroll, compatibilidade ( linux, windows
xp, windows vista ou windows 7), dimensões ( altura: 38mm, largura:62mm, profundidade:
12mm), peso: 90g, ao preço de r$ 13,9000 (treze reais e noventa centavos) por un; item 080 papel kraft medida 66x96, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por un; item 083 - papel
sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 100 folhas, cor verde, ao preço de r$ 4,9000 (quatro
reais e noventa centavos) por pct; item 084 - papel sulfite a4, tamanho 210x297, pacote com 100
folhas, cor amarelo, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por pct; item 086
- pasta az grande para papel oficio, com 8cm de altura, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e
cinquenta centavos) por un; item 087 - pasta catalogo com 100 plasticos, medida 243mm x
333mm, capa e contra capa preta, ao preço de r$ 17,5500 (dezessete reais e cinquenta e cinco
centavos) por un; item 089 - pasta de papelao com ferragem, na cor preta, ao preço de r$ 1,2500
(hum real e vinte e cinco centavos) por un; item 092 - pasta polionda, medida 05 cm, na cor preta,
ao preço de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e cinco centavos) por un; item 093 - pasta porta
alvara, vertical, com ilhos para pendurar, formato 240mm x 315 mm x 20mm., ao preço de r$
4,3500 (quatro reais e trinta e cinco centavos) por un; item 094 - pasta suspensa kraft, com
grampo tipo trilho em aco inoxidavel, com visor de plastico transparente e etiqueta branca., ao
preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco centavos) por un; item 095 - perfurador de
papel, com dois furos, estrutura de metal, capacidade para 100 folhas, perfuradores afiados e
duradouros, com margeador, escala para ajuste de formato de papel, com trava de seguranca,
dimensoes: 26x12x13 cm, peso: 3kg, ao preço de r$ 141,0000 (cento e quarenta e um reais) por
un; item 096 - perfurador de papel, com dois furos, estrutura de metal, capacidade para ate 12
folhas, perfuradores afiados e duradouros, com margeador, escala para ajuste de formato de
papel, ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por un; item 100 - pincel marca texto
amarelo, com ponta chinfrada e tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 1,5800 (hum real e
cinquenta e oito centavos) por un; item 101 - pincel marca texto laranja, com ponta chinfrada e
tinta fluorescente, atoxico, ao preço de r$ 1,5800 (hum real e cinquenta e oito centavos) por un;
item 102 - pincel marca texto verde, com ponta chinfrada e tinta fluorescente, atoxico, ao preço
de r$ 1,5800 (hum real e cinquenta e oito centavos) por un; item 109 - saco plastico transparente
para pasta catalogo, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 110 - suporte de mesa
para fitas adesivas no tamanho de 2,0 a 2,5 cm de largura - medidas aproximadas do suporte:
10 cm de altura x 19 cm de comprimento x 7 cm de largura., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete
reais) por un; item 112 - teclado para computador com as seguintes especificações mínimas:
teclas especiais tipo chiclete, teclas extra macias ao toque, conexão usb, plug e play, padrão
abnt2, compatibilidade (linux, windows 98, 2000, xp, vista, seven), dimensões( 44 x 15,1 x
1,8cm), ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois reais e noventa centavos) por un; item 113 tesoura, 21 cm, laminas de aco inoxidavel e cabo abs., ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e
cinquenta centavos) por un; item 118 - tinta para almofada de carimbo, cor azul, vidro com 40ml,
composicao: agua, resina, corantes, glicois e aditivos, sem oleo. , ao preço de r$ 2,6000 (dois
reais e sessenta centavos) por vd; item 123 - umidificador de dedos, com 12 gramas, creme
ligeiramente perfumado, nao toxico, economico, sem glicerina em sua composicao, proprio para
o manuseio de papeis e papel moeda, rendimento de ate 85 mil folhas. composicao: agua
desmineralizada, etileno glicol, propileno glicol, estearato de sodio, essencia, benzoato de sodio.,
ao preço de r$ 1,9900 (hum real e noventa e nove centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 182/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 179/2020 (Ata de Registro de Preços: 240/2020 e 241/2020 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA:SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - alcool etilico
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antisseptico 70% - almotolia 100ml, ao preço de r$ 1,2800 (hum real e vinte e oito centavos) por
al; item 008 - solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5% para anti-sepsia com dados
de identificacao e procedencia, com registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço
de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por al; item 014 - solucao aquosa de pvpi a
1% sem degermante uso topico almotolia pronta para uso - 100ml. registro no m.s., ao preço de
r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por al; item 015 - pvpi degermante com registro no
m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por
al; item 016 - solucao aquosa de clorexidine 0,2% - 100ml almotolia plastica descartavel lacrada,
ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por al; item 021 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço de r$ 3,1500
(tres reais e quinze centavos) por al;
2) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 002 - alcool etilico antisseptico 70% almotolia 250ml, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por al; item 004 - alcool etilico
hidratado 70%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 8,4300 (oito reais e quarenta e tres centavos) por lt; item 012 hipoclorito de sodio liquido 1%, pronto para uso, bactericida, fungicida, nao causa irritacao
dermica ou despigmentacao da pele e nem exala vapores toxicos, utilizado na desinfeccao de
artigos, acessorios, pisos - embalagem de 1 lt, com dados do fabricante, validade e com registro
no m.s., ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e vinte e cinco centavos) por lt; item 013 - hipoclorito
de sodio liquido 2,5%, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da
pele e nem exala vapores toxicos, utilizado no processamento de materiais biologicos - embalagem
com dados do fabricante, validade com registro no m.s., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e
cinquenta centavos) por lt.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS , para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 183/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
180/2020 (Ata de Registro de Preços: 001/2021, 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021,
006/2021, 007/2021, 008/2021, 009/2021 e 010/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: DAYSI FAGUNDES FIGUEIREDO - item 013 - bl etiqueta para cme, papel
branco, tamanho 11x3 cm cada etiqueta, 5 etiquetas por folha, picotado em cada divisoria,
impressao azul, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por
bl; item 026 - bl licenca p/ tratamento de saude, papel branco, tamanho 19x26.5 cm, impressao
azul, 100 folhas em cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,9500
(tres reais e noventa e cinco centavos) por bl;
2) CONTRATADA: GRAFICA IGUAÇU LTDA - item 071 - ficha separadora de documentos em
papel cartolina na cor rosa, tamanho 34cm x 22 cm, impressao na cor preta na parte frontal ,
com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra "ambulatorio" no sentido vertical
em preto. , ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; grafica
3) CONTRATADA: DIGITAL EXPRESS EIRELI - EPP - item 043 - capa de kraft grosso - medida 6,5
cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das
bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo,
espaco entre os vincos 1,5 cm., ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por un;
4) CONTRATADA: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME - item 005 - bl comunicacao interna, 2 vias
(1º via branca e 2º via jornal) tamanho 15.5x21.5 cm, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado, no. sequencial., ao preço de r$ 3,1300 (tres reais e treze centavos) por bl; item 006
- bl comunicado de faltas, 02 vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho 10x23 cm,
impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado, n. sequencial., ao preço de r$ 1,7500 (hum real
e setenta e cinco centavos) por bl; item 017 - bl ficha de sala - reposicao de material consignado,
02 vias (1ª papel branco, 2ª papel jornal), tamanho 20,5x19, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por bl; item 020 - bl
identificacao do corpo apos obito, 4 vias (1ª branca, 2ª amarela, 3ª azul, 4ª verde), impressao
azul, tamanho 15,5x7,5 cm, carbonado, com 50 jogos cada bloco., ao preço de r$ 5,4400 (cinco
reais e quarenta e quatro centavos) por bl; item 021 - bl identificacao soroterapia, papel jornal,
tamanho 10.5x10.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via. , ao preço de r$ 0,9000
(noventa centavos) por bl; item 028 - bl prescricao medica, 02 vias (1º via branca, 2º via papel
jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado (somente ate a metade da
2º via), n. sequencial. (obs.: 2º via teor diferenciado)., ao preço de r$ 5,9900 (cinco reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 029 - bl proxima consulta para paciente, papel jornal,
tamanho 12x12.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,0800 (hum
real e oito centavos) por bl; item 030 - bl receituario medico, papel branco, tamanho 16x23 cm,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,8900 (hum real e oitenta e nove
centavos) por bl; item 033 - bl requisicao materiais e medicamentos, 2 vias (1º via branca, 2º via
jornal), tamanho 21x15 cm, impressao azul, bloco com 50 jogos cada, carbonado., ao preço de
r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por bl; item 034 - bl servico de ambulancia, papel
branco, impressao azul, tamanho 9x9 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$
1,1000 (hum real e dez centavos) por bl; item 037 - bl troca de plantao, 02 vias (1º branca, 2º
amarela) impressao azul, carbonado, tamanho 10.5x20 cm, com 50 jogos., ao preço de r$ 3,3900
(tres reais e trinta e nove centavos) por bl; item 042 - capa de kraft grosso - medida 13 cm de
largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas
laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco
entre os vincos 8 cm., ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un; item 044 - capa de kraft
grosso - medida 8 cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de
perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 3 cm., ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 06 DE

ANO XXI - nº 1369
centavos) por un; item 045 - capa de kraft grosso - medida 10,5 cm de largura x 34,5 cm de
comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos
dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 6 cm.,
ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por un; item 046 - cartao controle de consulta, papel
azul claro (tipo cartao), tamanho 11x16 cm, impressao azul, frente verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por bl; item 047 - cartao transfusional receptor, medidas:
altura: 13,5 cm x largura: 12,5 cm em papel cartolina branco, gramatura: 150, impressao preta
frente e verso com teores diferentes, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 048
- divisoria para papeleta de internacao, papel na gramatura de sulfite, cor laranja, tamanho 33x22
cm, perfurado, impressao preta., ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por bl; item 051 envelope branco 25 x 35, timbrado, ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis centavos) por env; item
052 - envelope branco 31 x 41, timbrado, ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por
env; item 055 - envelope pardo 19x25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por
env; item 056 - envelope pardo 19x25 timbrado, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por
env; item 057 - envelope pardo 25x35 s/ timbre, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos)
por env; item 058 - envelope pardo 27x37 timbrado (rh), ao preço de r$ 0,2600 (vinte e seis
centavos) por un; item 059 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: verde, ao preço de r$ 0,0200
(dois centavos) por un; item 060 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: amarelo, ao preço de r$
0,0200 (dois centavos) por un; item 061 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: azul, ao preço de r$
0,0200 (dois centavos) por un; item 062 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: laranja, ao preço de
r$ 0,0200 (dois centavos) por un; item 063 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: vermelho, ao
preço de r$ 0,0200 (dois centavos) por un; item 069 - ficha separadora de documentos em papel
cartolina na cor amarelo, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com
impressao da palavra "exames" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres
centavos) por un; item 070 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor azul,
tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra
"internacao" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por un;
item 072 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor verde, tamanho 34cm x 22
cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra "apac" no sentido vertical
em preto. , ao preço de r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por un; item 076 - pasta papelao para
radioterapia. capa: com timbre da fundacao e identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas
(1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª telefone) na cor: azul, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço
de r$ 0,3800 (trinta e oito centavos) por un; item 077 - pasta papelao para radioterapia. capa: com
timbre da fundacao e identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª
horario; 4ª telefone) na cor: rosa, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e
oito centavos) por un; item 078 - pasta para processos, papel branco (tipo cartao), impressao
azul (somente capa), c/ furo para grampo trilho (espaço entre os furos 7,5), tamanho 46x32.3
cm., ao preço de r$ 0,2800 (vinte e oito centavos) por un;
5) CONTRATADA: FABIANO COSTA AZEVEDO - item 050 - envelope branco 19x25 timbrado, ao
preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por env; item 054 - envelope comercial branco, timbrado,
impressao azul, tamanho 23 x 11,4 cm., ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por env;
6) CONTRATADA: FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - item 004
- bl boletim de anestesia, papel amarelo, tamanho a4, impressao preta, 01 via frente e verso
(teor diferente), 100 folhas em cada bloco., ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos)
por bl; item 032 - bl registros e controles - cti, papel branco, tamanho a3 (420 x 297 mm),
impressao azul, 01 via frente e verso (diferente teor), 100 folhas cada bloco., ao preço de r$
7,9900 (sete reais e noventa e nove centavos) por bl; item 040 - bloco de solicitação de justificativa para antibióticos de uso restrito, 02 vias de mesmo teor, papel comum,tamanho 21x12.5 cm,
impressão azul, 100 jogos cada bloco, carbonado., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por bl;
7) CONTRATADA: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI - item 001 - bl admissao / evolucao
de enfermagem, papel jornal, tamanho a4, impressao azul escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 003 - bl atestado
medico, papel branco, impressao azul, tamanho 15.5x20.5 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao
preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco centavos) por bl; item 009 - bl dados de identificacao/
admissao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro,
100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso (impressao paisagem) - teor
diferente., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 010 - bl dados de identificacao/
evolucao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro,
100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso (impressao paisagem) - teor
diferente., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 011 - bl declaracao de comparecimento,
papel branco, tamanho 15x21.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de
r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por bl; item 014 - bl evolucao de fisioterapia - cti, papel
branco, tamanho a4, impressao azul, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 3,6000 (tres
reais e sessenta centavos) por bl; item 019 - bl guia solicitacao de servicos - sadt, papel branco,
tamanho 21x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor
diferente)., ao preço de r$ 1,8500 (hum real e oitenta e cinco centavos) por bl; item 023 - bl
identificacao/evolucao de enfermagem/pronto atendimento, papel branco, tamanho a4, impressao
verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$
4,0000 (quatro reais) por bl; item 024 - bl laudo medico p/ solicitacao, papel branco, tamanho a4,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 3,5900 (tres reais e cinquenta e
nove centavos) por bl; item 035 - bl sinais - formulario de entrada de dados - scih, papel branco,
tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por bl; item 039 - bloco de controle de esterelização com 100
paginas, impresso frente e verso com mesmo teor, impressao na cor azul., ao preço de r$ 4,0000
(quatro reais) por bl; item 049 - envelope branco 19 x 25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,1500 (quinze
centavos) por env; item 064 - ficha de posicionamento p/ radioterapia p/ prontuario, papel
branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, ao preço de r$ 3,5900 (tres
reais e cinquenta e nove centavos) por bl; item 067 - ficha de servico de radioterapia ident.
paciente p/ prontuario, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via
frente e verso (teor diferente), ao preço de r$ 3,5900 (tres reais e cinquenta e nove centavos)
por bl; item 068 - ficha financeira individual, papel azul (tipo cartao), impressao azul, tamanho a4,
frente e verso (teor diferente), , ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 079 - pasta
prontuario do paciente com: capa em papel kraft grosso, gramatura no mímino 350g, medindo: 34
cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos
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central dentro desse vinco do lado direito para anexar documentos), com impressão; contra
capa em papel kraft grosso - medindo: 34 cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado
direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos central dentro desse vinco do lado direito para
fechar a pasta), ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 080 - pulseira
classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor:
azul, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 081 - pulseira classificacao de risco medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: vermelho, ao preço de
r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 082 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com
parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: laranja, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por un; item 083 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: verde, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item
084 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das
extremidades, cor: amarela, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un;
8) CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA - item 002 - bl admissao / evolucao de
enfermagem/pronto atendimento, papel jornal, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por bl; item 008 - bl controle patrimonial, 03 vias (1º via branca, 2º via verde, 3º via
amarela) impressao azul, tamanho21.5x23.5 cm, carbonado, 50 jogos cada bloco, numeração
sequencial., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 018 - bl
ficha de seguimento, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente., ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco centavos) por bl; item 022 - bl
identificacao/evolucao de enfermagem, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 3,7900 (tres reais e setenta
e nove centavos) por bl; item 025 - bl laudo para solicitacao de autorizacao de internacao
hospitalar, 02 vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada
bloco, carbonado., ao preço de r$ 4,1000 (quatro reais e dez centavos) por bl; item 053 envelope branco 37 x 47, timbrado, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por env; item 065
- ficha de registro de funcionarios, papel branco (tipo cartao), tamanho 31.6x22.6 cm, impressao
preta, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por un;
9) CONTRATADA: WILSON DE PAULA LICO IPUA - item 007 - bl controle de epi e uniformes.
especificações: tamanho 21 x 29 cm, não carbonado, impressão frente e verso, com teor
difernte, folha branca com escrita em azul, blocos com 50 folhas., ao preço de r$ 2,9900 (dois
reais e noventa e nove centavos) por bl; item 012 - bl encaminhamento p/ proxima consulta oncologia, papel jornal, tamanho 16 x 11 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao
preço de r$ 1,2800 (hum real e vinte e oito centavos) por bl; item 016 - bl ficha de procedimentos
- ortopedia, papel branco, tamanho 17.5x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via.,
ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por bl; item 027 - bl movimentacao interna
de clientes, papel branco, tamanho 8,5x10,3cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco., ao
preço de r$ 0,9700 (noventa e sete centavos) por bl; item 031 - bl recibo administrativo, 3 vias (1º
via branca, 2º via amarela, 3º via verde), bloco com 50 jogos, carbonado, no. sequencial,
impressao azul, tamanho 17x10.5 cm., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos)
por bl; item 036 - bl solicitacao de raio x (interno), papel branco, tamanho 20.5x14.5 cm, 100
folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 1,6900 (hum real e sessenta e nove centavos) por bl;
item 038 - bl vale refeicao p/ acompanhante / funcionario / prestadores de servicos, papel jornal,
tamanho 6.5x10 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 0,8900
(oitenta e nove centavos) por bl;
10) CONTRADADA: MOISES MARQUES JOAO DE DEUS - item 015 - bl ficha de controle de
gastos centro cirurgico, papel branco, autocopiativo, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 02 vias de igual teor., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por bl; item 041 - evolucao
de enfermagem - bloco sistematizacao da assistencia de enfermagem centro cirugico, bloco
contendo 50 folhas, nas medidas 297 x 420mm, folha a3, impressão frente e verso, na cor azul.,
ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por bl; item 066 - ficha de registro
de tumor, papel branco (tipo cartao), tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un;
item 073 - livro de registro de transfusao, folhas numeradas de 01 a 100, medida: 31 cm de altura
x 56 cm de largura (aberto), 30 linhas por página, impressão cor preta, livro encadernado com
capa preta, com escrita " registro de transfusoes" na cor prata na capa, paginas contendo
colunas com tamanhos e dizeres variados, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item
074 - livro de registro para centro cirurgico, com 100 folhas numeradas, capa dura na cor preta,
colado, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un; item 075 - livro termo de posse com 100
folhas, numeradas frente e verso (200 posses), colado, gramatura a4, escrita azul, medida
21cm largura x 26cm altura. capa dura, cor preta, dizeres da capa: termo de posse, fhomuv(abaixo),
cor dourada., ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 184/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
181/2020 (Ata de Registro de Preços: 242/2020, 243/2020 e 244/2020 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 012 - tela cirúrgica monofilamento de
polipropileno não absorvível diâmetro de 6 x 6 ¿ polegadas ou 15x15cm. tamanho média, ao
preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 013 - tela cirúrgica monofilamento de
polipropileno não absorvível diâmetro de 10 x 14 ¿ polegadas ou 26x36cm. tamanho grande, ao
preço de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por un; item 014 - tela cirurgica monofilamento de polipropileno nao absorvivel diametro de 3 x 6 polegadas ou 7,6x15cm. tamanho
pequena, ao preço de r$ 102,0000 (cento e dois reais) por un;
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2) CONTRATADA: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - item 011 - kit
grampeador para suturas mecânicas circular intraluminal - tamanhos 25, 28, 31 e 33, ao preço de
r$ 915,0000 (novecentos e quinze reais) por un;
3) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 001 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco
cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e
conector 2 ou 3 vias, esteril em oxidode etileno. contendo na caixa: identificacao do produto, lote
e validade visiveis, material de uso unico - n. 4.8, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e
noventa e oito centavos) por un; item 002 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com
agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta
- fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa: identificacao do
produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 3.2, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove
reais e noventa e oito centavos) por un; item 003 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao
atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao intermediaria em pvc, com
pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido de etileno. contendo na caixa:
identificacaodo produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n. 6.4, ao preço de r$
19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un; item 004 - equipo para artroscopia
em 2 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno, material de uso unico,
descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de
video em material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e lote visiveis na
embalagem., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pç; item 005 - equipo para artroscopia em
4 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de etileno, material de uso unico, descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de video em
material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo validade e lote visiveis na embalagem., ao
preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por pç; item 006 - sistema de
drenagem mediastinal 2000 ml em pvc cristal otoxico, com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 28, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 007 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal
atoxico com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo
e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e
validade na caixa, n. 32, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 008 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 34, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un; item 009 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal
atóxico com tampa com 3 orifícios, extensão intermediária em pvc atóxico com pinça corta-fluxo
e conector. processo de esterilização em óxido de etileno, material de uso único, com lote e
validade na caixa, nº 36, ao preço de r$ 39,0000 (trinta e nove reais) por un; item 010 - sistema
de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao
intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em
oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 38, ao preço de r$ 39,0000
(trinta e nove reais) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA , para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 189/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 186/2020 (Ata de Registro de Preços: 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/
2021 e 018/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA item 004 cera liquida antiderrapante incolor, inodora, s/ carnauba, a base de agua, nao inflamavel, p/
pisos paviflex, a base de polimeros acrilicos, auto brilhante, metalizada, c/ registro no ms., ao
preço de r$ 23,5000 (vinte e tres reais e cinquenta centavos) por lt; item 010 - detergente liquido
neutro, nao ionico, concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso
laboratorial, embalagem de 05 (cinco) litro., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por
gl; item 013 - esponja de fibras abrasivas p/ limpeza pesada , na cor verde, 26x10 cm, ao preço
de r$ 2,0800 (dois reais e oito centavos) por un; item 015 - fibraco para limpeza ultra pesada
12x9 cm., ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 017 - pa para lixo
coletora, com tampa , produzida em plástico polipropileno de alta resistencia e cabo de aluminio
com altura ergonomica. especificações ( podendo variar em mais ou menos 10%): comprimento
30 cm, largura 30cm, altura da pá 15 cm, altura do cabo 70 cm, peso 900 gramas , ao preço de
r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 023 - refil para mop po composto por fios 100%
acrilicos, lavaveis; parte superior confeccionada com tecido sintetico lavavel, sistema de
fechamento por laços, resistente ao encolhimento. medidas: 60cm (comprimento), 0,290kg (peso),
cor azul. compativel com o mop po profi da marca bralimpia., ao preço de r$ 43,0000 (quarenta
e tres reais) por un; item 026 - rodo industrial para piso 70 cm (podendo variar em mais ou menos
10%), de plsstico polipropileno, reforcado, com borracha dupla, com cabo rosqueavel de aluminio
com 1,40 m de altura., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 030 sanitizante em po clorado para lavagem de verduras e frutas - pote com 01 kilo ou caixa com
saches de uso individual com o peso total da caixa equivalente a quantidade solicitada, embalagem
com dados de identificacao, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois
reais) por pt;
2) CONTRATADA: KLIN SHOP LTDA - item 006 - detergente alcalino clorado em gel para
desengorduramento (desengraxe) de superfícies e equipamentos em aco inox. com registro m/
a e notificado na anvisa., ao preço de r$ 19,6000 (dezenove reais e sessenta centavos) por lt;
item 008 - detergente de pre lavagem - detergente pronto uso para pré-lavagem que previne a
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aderência de matéria orgânica na superfície interna e externa dos materiais médicos hospitalares.
possui formulação com ph neutro e de baixa espuma. embalagem com borrifador (spray), ao
preço de r$ 77,0000 (setenta e sete reais) por fr; item 009 - detergente liquido neutro, nao ionico,
concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial, embalagem de
01 (um) litro., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por lt; item 012 - esponja de fibras
abrasivas para limpeza de uso geral, na cor verde, 26 x 10cm, ao preço de r$ 1,5600 (hum real
e cinquenta e seis centavos) por un; item 024 - removedor de oxidacao para instrumental
cirurgico. remove ferrugem, crostas, manchas e oxidacao de instrumental cirurgico em aco inox,
solucao acida revitalizadora, destrava articulacoes, renova o brilho e aumenta a vida util. , ao
preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por lt;
3) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME item 011 - escova para
unha, plastica com cerdas macias em nylon, tamanho 8,5 x 2,8 x 4,0cm., ao preço de r$ 2,7000
(dois reais e setenta centavos) por pç; item 034 - vassoura de piaçava com cerdas de piaçava
e cabo de madeira, ao preço de r$ 11,9900 (onze reais e noventa e nove centavos) por uni; item
035 - vassoura para lavagem de vaso sanitario, com cerdas e cabo de plastico., ao preço de r$
6,0000 (seis reais) por un;
4) CONTRATADA: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 007 - detergente removedor de
ceras acrilicas e impermeabilizantes a base de agua, indicado para uso em pisos e superficies
lavaveis, galao com 5 litros, embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e
registro no m.s., ao preço de r$ 8,7500 (oito reais e setenta e cinco centavos) por lt; item 016 flanela para limpeza (branca), ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 022
- papel higienico 30 metros, fibra de celulose virgem, branco, simples, picotado, 10 cm de
largura, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por rl;
5) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA item 003 - cabo em alumínio sem rosca, medidas
aproximadas: 24mm (diâmetro), 1,40m (comprimento), 0,390kg (peso), cor fosca., ao preço de
r$ 21,9900 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) por un; item 005 - desincrustante de
gordura carbonizada de panela, fogão e chapa - com registro m/a e notificado na anvisa, ao
preço de r$ 15,2400 (quinze reais e vinte e quatro centavos) por lt; item 014 - esponja de fibras
para limpeza leve de superficies, macia, branca, 26x10 cm, ao preço de r$ 1,4700 (hum real e
quarenta e sete centavos) por un; item 018 - pano de chao 80x56 (saco de algodao cru), ao
preço de r$ 2,5700 (dois reais e cinquenta e sete centavos) por un; item 019 - pano multiuso, rolo
com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm
de largura, cor: verde, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos)
por un; item 020 - pano multiuso, rolo com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho
aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor: azul, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) por un; item 021 - pano multiuso, rolo com 300 metros,
descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor:
laranja, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) por un; item 025
- rodo de plastico, 45cm, com duas laminas de borracha com cabo de aluminio rosquiável, altura
1,40m. profissional, ao preço de r$ 28,7200 (vinte e oito reais e setenta e dois centavos) por pç;
item 027 - sabao neutro para uso hospitalar. solucao biodegradavel e concentrada de tensoztivos anio-nicos e nao anionicos especialmente formulados para limpeza de sujidades orgânicas
de vidrarias laboratoriais, instrumentais cirurgicos e outros utensilios sensiveis a alcalinidade e
acidez. embalagem com dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 9,9500
(nove reais e noventa e cinco centavos) por lt; item 028 - sabonete liquido neutro, pronto para
uso, almotolia 100ml, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por al; item 029
- sabonete liquido neutro, pronto para uso, sem aroma, incolor, com glicerina, embalagem com
dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por lt; item 032 - suporte para fibras abrasiva de limpeza, indicado para limpeza de
pisos e paredes, com juntas articuladas, fabricado em plastico resistente, com encaixe estilo
"pressao", ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por un; item 033 - vassoura de piaçava com
cerdas e cabo de plastico, ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO EM CARÁTER
DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 191/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 188/2020 (Ata de Registro de Preços: 013/2021 ), nos
termos a seguir:
1) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM
CIRURGIAS DE BUCO-MAXILO EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS conforme quantitativos descristo pelo anexo I do presente edital. Ao
valor global de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais).
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 192/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 189/2020 (Ata de Registro de Preços: 211/2020 e 212/2020 ), nos termos
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a seguir:
1) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 001 - acido peracetico 0,2%, pronto
para uso e estabilizado, para desinfecção de alto nivel, com estabilidade de 30 dias, sem efeito
residual para enxague. baixa toxicidade. registro no m.s. + inibidor de corrosao + fita para
determinação de concentração de ácido peracético; para uso em um unico ponto; 01 fita por dia
(30/31 fitas/mês)., ao preço de R$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por lt;
item 003 - solucao a base de glutaraldeido a 2%, indicado para desinfecção de alto nível de
equipamentos e dispositivos medicos-cirurgicos, endoscopios e materiais termo sensiveis. pronto para uso com ph neutro, baico odor, com tempo de imersao ate 30 minutos. galao de 5 litros.
produto pronto para uso profissional não sendo necessario diluir. validade 14, 28 ou 30 dias.
acompanhado de tira para verificacao da atividade do produto. possuir laudo de comprovação
de eficacia frente à mycobacterium massiliense de acordo com a resolucao-rdc n. 31, de 04 de
julho de 2011. com registro na anvisa., ao preço de R$ 113,9000 (cento e treze reais e noventa
centavos) por lt;
2) CONTRATADA: COMERCIAL VENER LTDA - item 002 - detergente enzimatico formulado a
base de enzimas, lipase, protease, amilase e carbohidrase. nao deixa residuos apos o enxague,
ph neutro, nao espumante e nao corrosivo, atoxico, 100% biodegradavel, nao corrosiva, nao
irritante, nao espumante, nao afetar metais, plasticos, borrachas ou tubos corrugados, o detergente
enzimatico deve remover totalmente qualquer concentracao de gordura, evitando porem, que
particulas de gordura, comprometam a solucao diluida, e a mesma tenha que ser desprezada, ph
neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia com registro no m.s., ao preço de
R$ 57,0000 (cinquenta e sete reais) por lt.
Varginha, 30 de setembro de 2021.

PROCESSO DE LAVAGEM DE 04 (QUATRO) LAVADORAS E 01 (UMA) CENTRÍFUGA TRIPÉ
DE 50 KG, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA TAMPA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 194/2020 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 191/2020 (Ata de Registro de Preços: 046/2021 ), nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: ÉRIK FERNANDES para o registro de preços, para a aquisição de produtos
para lavanderia (linha líquida), com comodato de 04 (quatro) aparelhos de sistema eletrônico de
dosagem, automação do processo de lavagem de 04 (quatro) lavadoras e 01 (uma) centrífuga
tripé de 50 kg, com dispositivo de segurança na tampa ao valor global de R$ 186.000,00 (cento
e oitenta e seis mil reais) sedno: item 01 2.000 lt desinfetante e alvejante, a base de hipoclorito de
sodio de 10 a 12%, liquido, com acao bactericida biodegradavel, ph de 9 a 10 ao valor de R$ 6,68
(seis reais e sessenta e oito centavos) po lt; item 02 4.000 lt amaciante liquido, essencia suave
ao valor de R$ 6,33 (seis reais e trinta e três centavos) por lt ; item 03 4.500 lt detergente liquido
concentrado para lavagem de roupas (tensoativos anionicos e nao ionicos, agentes sequestrantes complexantes, alcalinizantes, suspensivos branqueadores opticos) – umectação ao valor de
R$ 9,500 (nove reais e cinquenta centavos); item 04 2.000 lt neutralizador de residuos oxidantes
e alcalinos, liquido, com sequestrante, a base de metabissulfito de sodio ao valor de R$ 6,11 (seis
reais e onze centavos); item 05 4.000 lt detergente ativador alcalino liquido para lavagem e pre
lavagem de roupas (alcalinizantes, agentes suspensivos, sequestrantes e estabilizantes) ao
valor de R$ 7,77 (sete reais e setenta e sete centavos) pol lt; item 06 5.500 un alvejante a base
de acido peracetico, concentracao de acido acetico minimo 15% e peroxido de hidrogenio acima
de 23% ao valor de R$ 11,14 (onze reais e quatorze centavos).
Varginha, 30 de setembro de 2021.

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

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

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE CARNES (BOVINA, SUÍNA, AVES, PESCADO E EMBUTIDOS) para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 193/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 190/2020 (Ata de Registro de Preços: 011/2021 e 012/
2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CASA DE CARNE CARDOSO LTDA item 002 - carne suina costelinha cortada em pedacos e aparada, em pecas, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de
r$ 25,8000 (vinte e cinco reais e oitenta centavos) por kg; item 004 - carne bovina de primeira
coxao mole em peca, moida , cubo e iscas, ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por kg;
item 005 - figado bovino, cortado em bifes finos de 130gramas ou moido, ao preço de r$ 17,7000
(dezessete reais e setenta centavos) por kg; item 007 - peixe cacao em postas, congelado, com
espessura de aproximadamente 2 cm, sem pele, embalado em saco transparente, atoxico,
hermeticamente fechado, com registro s.i.f. / dispoa, embalagem original do fabricante, com data
de fabricacao, validade e lote, pacote com no maximo 5 kg, ao preço de r$ 32,9000 (trinta e dois
reais e noventa centavos) por kg; item 008 - carne bovina de primeira (lagarto) em pecas, ao
preço de r$ 35,5000 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) por kg; item 010 - linguica
calabresa, embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de
forma a garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do
produto, contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio
da agricultura/sif, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por kg; item
012 - carne bovina de 2ª (musculo) sem osso, em pecas, cubo e moida, ao preço de r$ 32,7000
(trinta e dois reais e setenta centavos) por kg; item 014 - carne bovina de primeira patinho,
cortada em bifes finos de 130 gramas e amaciados ou em pecas, ao preço de r$ 38,0000 (trinta
e oito reais) por kg; item 017 - carne bovina peixinho em bifes finos de 130 grs amaciados, em
peça ou moído, ao preço de r$ 34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por kg; item 018
- carne bovina tipo coxao duro (cha de dentro), em cubos ou iscas, ao preço de r$ 34,4000 (trinta
e quatro reais e quarenta centavos) por kg;
2) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - carne suina
(bisteca) em bifes finos, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por kg;
item 003 - coxa e contra coxa de frango com osso congelado, com registro no ministerio da
agricultura/sif, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por kg; item 006 - file de peito de frango sem
pele e sem osso, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por kg; item 009 - linguica tipo paio,
embalado em sacos transparente resistente atoxico, hermeticamente fechados de forma a
garantir a integridade do produto ate o consumo, rotulados com a data de validade do produto,
contendo o selo de inspecao do orgao competente (sif/dipoa) , com registro no ministerio da
agricultura/sif, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por kg; item 011 - carne suina (lombo)
em peças, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por kg; item 013 peito de frango com osso congelado, com registro no ministerio da agricultura/sif, ao preço de
r$ 12,0000 (doze reais) por kg; item 015 - bacon fatiados em fatias finas ou em pecas, ao preço
de r$ 29,5000 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) por kg; item 016 - carne suina pernil sem
osso, em pecas , ao preço de r$ 23,5000 (vinte e tres reais e cinquenta centavos) por kg.
Varginha, 30 de setembro de 2021.

A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIVIS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL, para suprimento
das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 195/
2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 192/2020 (Ata de Registro de Preços: 023/2021, 024/
2021, 025/2021 e 026/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - valvula
reguladora de pressao para rede de oxigenio, ao preço de r$ 313,2000 (trezentos e treze reais
e vinte centavos) por un; item 002 - valvula reguladora de pressão para rede ar comprimido, ao
preço de r$ 312,2000 (trezentos e doze reais e vinte centavos) por un; item 004 - fluxometro
para oxigenio, escala normal, com corpo de metal cromado; bilha externa e interna em material
inquebravel; escala expandida de 0-15 litros/minuto; esfera de inox, botao de controle de fluxo;
sistema de vedacao tipo agulha evitando vazamentos; rosca de saida conforme padrao abnt, ao
preço de r$ 78,3000 (setenta e oito reais e trinta centavos) por un; item 007 - correia b 95 primeira linha, ao preço de r$ 47,9000 (quarenta e sete reais e noventa centavos) por un; item
010 - correia a 85 (1ª linha) , ao preço de r$ 32,2000 (trinta e dois reais e vinte centavos) por pç;
item 015 - cimento cp iv - 50 kilos, ao preço de r$ 28,7000 (vinte e oito reais e setenta centavos)
por sc; item 016 - cal hidratado com o selo nacional de qualidade da abpc. saco 20kg., ao preço
de r$ 8,1000 (oito reais e dez centavos) por sc; item 019 - bloco de concreto 0,14 x 0,19 x 0,39
m, ao preço de r$ 2,3000 (dois reais e trinta centavos) por un; item 022 - rejunte branco - pacote
5 kg, ao preço de r$ 17,2000 (dezessete reais e vinte centavos) por pct; item 030 - tinta acrilico
premium , semi brilho, primeira linha, sem cheiro , 18lt base agua , cor branco neve, ao preço de
r$ 247,0500 (duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) por la; item 033 - cantoneira de
aluminio 3/4 em l, 2mm, barra de 6 metros, ao preço de r$ 17,6300 (dezessete reais e sessenta
e tres centavos) por un; item 034 - cantoneira de aluminio 1" em l, 2mm, barra de 6 metros, ao
preço de r$ 20,5500 (vinte reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 035 - desempenadeira
de aco lisa, com cabo de madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e
noventa centavos) por un; item 038 - espatula de metal 4" com cabo de madeira, ao preço de r$
4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 039 - rolo de23cm pelo baixo com
cabo, 1ª linha, anti-respingo, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 043 - aguarras galao 5lts, ao preço de r$ 46,2000 (quarenta e seis reais e vinte centavos) por un; item 044 solvente base thinner 5 litros, ao preço de r$ 49,8000 (quarenta e nove reais e oitenta centavos)
por lt; item 046 - massa corrida pva lata, 18 lts, anti mofo, para interior. 1 linha.em conformidade
com a nbr 11702, ao preço de r$ 38,8000 (trinta e oito reais e oitenta centavos) por la; item 048
- tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor platina, ao preço de r$ 62,4000
(sessenta e dois reais e quarenta centavos) por la; item 051 - adaptador com bolsa e rosca para
registro pvc soldavel 25 mm, ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 054 - joelho
soldavel pvc 90 graus - esgoto 40mm, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por pç; item 056 - joelho
45º- 25 mm-pvc esgoto, ao preço de r$ 1,2200 (hum real e vinte e dois centavos) por un; item 058
- joelho azul 20mm pvc para agua, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por un; item
062 - juncao pvc 50mm esgoto, ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por un;
item 065 - parafuso castelo com bucha 8, ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 069 - luva
de cola 25 mm, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 070 - luva de cola
20 mm, ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por un; item 072 - registro gaveta 1/2 "
com acabamento cromado, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por pç; item 074 - registro
pressao 3/4", com acabamento cromado, ao preço de r$ 34,2000 (trinta e quatro reais e vinte
centavos) por pç; item 076 - t, pvc, 40 mm, agua, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta
centavos) por un; item 077 - t, pvc, 50 mm, agua, ao preço de r$ 6,8000 (seis reais e oitenta
centavos) por un; item 078 - t, pvc, 20 mm, agua, ao preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove
centavos) por un; item 081 - torneira para lavatorio 1/2", metal cromado, ao preço de r$ 26,2000
(vinte e seis reais e vinte centavos) por pç; item 084 - tubo pvc soldavel para agua de 25mm,
barra de 06 metros., ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e cinquenta centavos) por un; item
085 - valvula para lavatorio em metal cromado, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta
centavos) por un; item 087 - bacia (vaso) sanitario com caixa acoplada na cor branco com

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA (LINHA LÍQUIDA), COM COMODATO DE 04
(QUATRO) APARELHOS DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DOSAGEM, AUTOMAÇÃO DO
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assento em polipropileno, na cor branca, no mesmo modelo da bacia sanitaria, ao preço de r$
143,6500 (cento e quarenta e tres reais e sessenta e cinco centavos) por pç; item 092 parafuso maquina redonda (barra roscada sem fim), mediada 4mm x 1m, com dez porcas de
zinco e dez arruelas compativel com o parafuso ofertado , ao preço de r$ 6,2000 (seis reais e
vinte centavos) por un; item 093 - canaleta do sistema x 20/10, sem separação com fita dupla
face., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 094 - cotovelo 90° para canaleta do sistema
x 20/10, ao preço de r$ 2,1100 (dois reais e onze centavos) por un; item 101 - massa plastica,
lata de 500 gr, ao preço de r$ 11,9800 (onze reais e noventa e oito centavos) por la; item 105 talhadeira 16mm, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por pç; item 128 - eletrodo 6013 para ferro
1/8, ao preço de r$ 21,3600 (vinte e um reais e trinta e seis centavos) por kg; item 130 - tijolo
ceramico 10x20x30 cm, ao preço de r$ 1,5600 (hum real e cinquenta e seis centavos) por un;
item 143 - regua para pedreiro 3mt madeira, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item
159 - vergalhao liso 3/8 barra com seis metros, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por br;
item 161 - cantoneira 3/4 x 1/8, ao preço de r$ 58,7000 (cinquenta e oito reais e setenta
centavos) por br; item 164 - barra chata 3/4 x 1/8, ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e
noventa centavos) por br; item 165 - barra chata 1" x 1/8, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e
dois reais) por br; item 168 - pistola para pintura ar direto, em aluminio, para compressor tipo
tufao, ao preço de r$ 66,4900 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) por un; item
173 - broca aco rapido 1/2, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un; item 179 vergalhao liso 1/2 - barra com 6m, ao preço de r$ 69,5000 (sessenta e nove reais e cinquenta
centavos) por un; item 194 - prego 18 x 27, ao preço de r$ 13,7000 (treze reais e setenta
centavos) por kg; item 211 - broca aco rapido 3/16, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa
centavos) por un; item 212 - trincha 5", ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por un; item 213
- porta de madeira imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 99,0000
(noventa e nove reais) por un; item 219 - broca aço rápido 4,0 x 110mm, ao preço de r$ 4,2000
(quatro reais e vinte centavos) por un; item 220 - broca aço rápido 6,0 x 110mm, ao preço de r$
5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 221 - broca aço rápido 8,0 x 110mm, ao
preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 227 - broca videa 6,0 x
160mm, ao preço de r$ 9,5300 (nove reais e cinquenta e tres centavos) por un; item 229 - broca
videa 8,0 x 160mm, ao preço de r$ 9,6800 (nove reais e sessenta e oito centavos) por un; item
237 - tinta esmalte premium, acetinado, platina fosco, 3600ml, base solvente, ao preço de r$
77,0000 (setenta e sete reais) por la; item 245 - cone de sinalização 75cm laranja branco,
refletivo (comum), ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 255 - cabo de rede cat
5e utp , ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por mt;
2) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 020 - junta espacador 2mm para
revestimento ceramico. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco
centavos) por pct; item 021 - junta espacador 3mm para revestimento ceramico. com 100 unidades, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por pct; item 026 - tinta acrilico
premium 18lt, primeira linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor azul combustao, padrao coral, ao
preço de r$ 620,0000 (seiscentos e vinte reais) por la; item 031 - tinta acrilico premium , semi
brilho, primeira linha, sem cheiro , 18lt base agua , cor branco gelo., ao preço de r$ 247,0000
(duzentos e quarenta e sete reais) por la; item 032 - fundo preparador para metal - cor: cinza galao de 3,6 lts, ao preço de r$ 47,8000 (quarenta e sete reais e oitenta centavos) por gl; item 037
- rolo de espuma, 9cm de espessura, com cabo 9cm, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$
2,9400 (dois reais e noventa e quatro centavos) por un; item 040 - trincha 1" polegada, cabo
madeira, cerdas pelo de esquilo, ao preço de r$ 1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos)
por pç; item 041 - trincha 2", ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por pç; item
045 - massa acrilica - uso externo - 1 linha rendimento 25m2 a 30m2 por demao - lata 18 litros ,
ao preço de r$ 66,0000 (sessenta e seis reais) por la; item 091 - cola pvc 850 grs, ao preço de
r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 099 - broca de vidia extra longa, para bucha 10, ao
preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un; item 103 - veda rosca 50mts
x 18 mm, ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 118 colher de pedreiro numero 8, ocm cabo de madeira. aco sae 1070., ao preço de r$ 11,5000 (onze
reais e cinquenta centavos) por un; item 127 - desempenadeira metalica com dentes. cabo
madeira, grande 35/38 cm, ao preço de r$ 20,5000 (vinte reais e cinquenta centavos) por un; item
132 - eletrodo 6013 para ferro 2 mm, ao preço de r$ 22,1300 (vinte e dois reais e treze centavos)
por kg; item 134 - sela trinca de acrilico siliconizado, 300ml, ao preço de r$ 10,4400 (dez reais e
quarenta e quatro centavos) por un; item 137 - mecanismo de entrada para caixa acoplada
universal, ao preço de r$ 46,7100 (quarenta e seis reais e setenta e um centavos) por un; item
138 - mecanismo de saida para caixa acoplada universal, ao preço de r$ 33,6600 (trinta e tres
reais e sessenta e seis centavos) por un; item 139 - adesivo de contato extra 2,8kg (adesivo de
contato de alto desempenho, especialmente indicado para colagens de fitas de borda, madeira,
compensado, aglomerados, mdf, hdf, concreto, cimento), ao preço de r$ 83,0000 (oitenta e tres
reais) por un; item 140 - ponteiro sextavado em aco 250x18mm, ao preço de r$ 13,3500 (treze
reais e trinta e cinco centavos) por un; item 141 - ponteiro sextavado em aco 400x18mm, ao
preço de r$ 69,4100 (sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) por un; item 155 - tesoura
de poda profissional p/ jardim, cabo ergonomico, trava de seguranca e laminas de aco . garantia
de 1 ano., ao preço de r$ 39,4100 (trinta e nove reais e quarenta e um centavos) por un; item 157
- disco de desbaste 4 1/2 x 1/8 x 5/8 para esmerilhadeira, ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e
vinte e cinco centavos) por un; item 158 - alicate de pressão aço inox 20cm - 8", ao preço de r$
30,0000 (trinta reais) por un; item 166 - tesoura para jardim (grama, cerca viva), serrilhada.
12pol, fabricada em aco, cabo de madeira. garantia 1 ano., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete
reais) por un; item 171 - disco flap, 4 1/2 x 7/8 , grao 60, 115mmx 22,2mm, ao preço de r$ 5,4500
(cinco reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 172 - broca aco rapido 3/8, ao preço de
r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por un; item 182 - desengripante / lubrificante de
pecas, caracteristicas: base: óleos minerais cor: amarelado e quase transparente densidade da
substância ativa a 15ºc: 0,506 - 0,583 g/cm3 temperatura de utilizacao: -10ºc a 140ºc ponto de
ebulicao da substância ativa: 200ºc viscosidade a 40ºc: 16,5 mm2/s aplicacões: desengripa
pecas metalicas enferrujadas como porcas, parafusos, valvulas, fechaduras, dobradicas e etc.
protege maquinas e equipamentos que estejam em contato com a agua, deixando-os lubrificados. facilita a montagem e desmontagem de pecas metalicas. lubrifica pecas metalicas,
reduzindo o atrito entre elas e evitando ruidos. pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, maquinas, equipamentos industriais, instrumentos de medicao, cabos de aco, correntes,
cadeados, armas, eixos, roldanas, atuando como protetor e lubrificador, mantendo-os funcio-
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nais. limpa superficies metalicas, deixando uma fina camada protetora, ao preço de r$ 5,3500
(cinco reais e trinta e cinco centavos) por un; item 192 - broca de videa para bucha 6, ao preço
de r$ 3,4500 (tres reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 193 - espuma de poliuretano
expansivel embalagem com aproximadamente 230 gr / 300 ml - adere: madeira, metal, alvenaria,
pvc, concreto, ferro, aluminio, ceramica, marmore, granitos, materiais de construcao diversos.
usado para fixacao de portas e janelas, embutimento de dutos, isolamento acustico, preeenchimento de frestas, calafetacao de equipamentos, etc - acompanha bico de aplicação, ao preço de
r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 201 - lamina p/ plaina 82mm x 5.5
x 1.2mm (compativel com makitad-07945), ao preço de r$ 78,5000 (setenta e oito reais e
cinquenta centavos) por un; item 222 - broca videa 10,0 x 110mm, ao preço de r$ 7,6800 (sete
reais e sessenta e oito centavos) por un; item 225 - broca videa 4,0 x 110mm, ao preço de r$
3,0000 (tres reais) por un; item 226 - broca videa 6,0 x 110mm, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por un; item 228 - broca videa 8,0 x 110mm, ao preço de r$ 5,3300 (cinco reais
e trinta e tres centavos) por un; item 231 - serra copo 1"x 1/8" aço rápido (compatível com
starrett), ao preço de r$ 36,3800 (trinta e seis reais e trinta e oito centavos) por un; item 232 serra copo 2"x 1/8" aço rápido (compatível com starrett) haste suporte para serra copo hsv1215,
ao preço de r$ 63,7400 (sessenta e tres reais e setenta e quatro centavos) por un; item 233 haste suporte para serra copo hsv1215, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 234 suporte sextavado para serra copo ate 30mm, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais)
por un; item 257 - disco de corte 7" x 1/8 x 7/8, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais e dez
centavos) por un;
3) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 013 - argamassa acii, para
assentamento de placas ceramicas, saco com 20 kg, ao preço de r$ 16,1000 (dezesseis reais
e dez centavos) por sc; item 014 - argamassa para porcelanato, saco com 20kg, ao preço de r$
20,0000 (vinte reais) por sc; item 023 - parafuso e bucha 6mm com cabeca chata phillips , ao
preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 024 - parafuso e bucha 8mm com cabeca
chata phillips , ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por un; item 036 - rolo de espuma,
5cm de espessura, com cabo, plastico resistente. 1 linha., ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e
cinquenta centavos) por un; item 042 - lixa de parede n.120, ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e
cinco centavos) por un; item 047 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante, cor
branco neve, ao preço de r$ 60,0000 (sessenta reais) por la; item 049 - tinta acrilica premium
para piso cinza escuro 18 lts, ao preço de r$ 175,0000 (cento e setenta e cinco reais) por la; item
052 - adaptador com bolsa e rosca para registro pvc soldavel 20 mm, ao preço de r$ 0,4000
(quarenta centavos) por un; item 053 - caixa sinfonada 100 x100 x 50 junta elastica, ao preço de
r$ 11,9000 (onze reais e noventa centavos) por pç; item 057 - joelho 45º-40mm-pvc esgoto, ao
preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por pç; item 059 - joelho 20 mm cola
cola pvc, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por un; item 060 - juncao pvc 100mm
esgoto, ao preço de r$ 17,0000 (dezessete reais) por un; item 061 - juncao pvc 40mm esgoto, ao
preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 063 - lavatorio com coluna em louca ceramica. cor
branco com valvula, medida: 46x35 , ao preço de r$ 81,9000 (oitenta e um reais e noventa
centavos) por un; item 066 - engate 1/2" 40cm, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta
centavos) por pç; item 068 - luva de correr 20 mm, ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa
centavos) por un; item 071 - registro gaveta 3/4 polegadas com canopla cromada, ao preço de
r$ 38,5000 (trinta e oito reais e cinquenta centavos) por pç; item 073 - registro pressao 1/2", com
acabamento cromado, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 075 - sifao
sanfonado, flexivel, branco, para lavatorio, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por un; item 079 - torneira de bancada, bica movel 20 mm, de metal cromada, ao preço de r$
36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 080 - torneira de parede, bica movel 20 mm, de metal
cromado , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 082 - torneira de jardim de 1/
2 polegada, metal cromado, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por
pç; item 083 - tubo pvc soldavel para agua de 20mm, barra de 06 metros., ao preço de r$ 16,1000
(dezesseis reais e dez centavos) por un; item 086 - valvula americana 1 1/2, metal cromado, ao
preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 088 - reparo universal para
caixa acoplada, ao preço de r$ 70,0000 (setenta reais) por un; item 089 - reparo p/ valvula hidra
max 2550, ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 095 - cotovelo interno para
canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 096
- cotovelo externo para canaleta do sistema x 20/10, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte
centavos) por un; item 097 - cadeado 30 mm, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item
098 - broca de vidia extra longa, para bucha s 8, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por un; item 100 - fechadura com tambor primeira linha, em conformidade com a nbr
14913 para porta interna, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 104 - portal de
madeira 0,80 x 2,14 larg=15 cm/esp= 5cm, ao preço de r$ 135,0000 (cento e trinta e cinco reais)
por pç; item 106 - trena 05 mts, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 107 - lapis de
carpinteiro, ao preço de r$ 1,4400 (hum real e quarenta e quatro centavos) por un; item 108 marreta 1kg com cabo de madeira, ao preço de r$ 25,9000 (vinte e cinco reais e noventa
centavos) por pç; item 109 - martelo de carpinteiro, ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pç;
item 110 - carrinho de mao, capacidade da cacamba: 50 litros. cacamba metalica, reforcado, com
pneu e camara, ao preço de r$ 126,0000 (cento e vinte e seis reais) por un; item 111 - linha de
pedreiro nylon 100m, ao preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 112
- cabo para enxada, ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por pç; item 113 - picareta chibanca, 3
libras com olho de 64 x 38 mm. cabo de madeira de 90cm., ao preço de r$ 40,0000 (quarenta
reais) por un; item 114 - chibanca c/ cabo, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item
115 - enxada 3 libras com cabo, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pç; item 116 peneira de arroz 55 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos) por un;
item 117 - peneira de feijao 55 cm, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos)
por un; item 119 - disco de corte de 4 1/2" x 1/24" x 7/8", ao preço de r$ 2,4200 (dois reais e
quarenta e dois centavos) por un; item 121 - jogos de alisar de madeira embuia ou similar,
espessura 05 cm, para porta de 80 cm., ao preço de r$ 29,0900 (vinte e nove reais e nove
centavos) por jg; item 124 - prego 17 x 21, ao preço de r$ 15,7000 (quinze reais e setenta
centavos) por kg; item 125 - dobradiça metalica (cromada) de 3 1/2 polegadas, para porta,
pacote com 3 unidades, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por pct; item 129 - eletrodo 6013 para
ferro 2,5, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta centavos) por kg; item 142 enxadao com cabo 1,50mt, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 156 esquadro, ao preço de r$ 11,8200 (onze reais e oitenta e dois centavos) por un; item 167 - lixa
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parede 220, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por un; item 174 - broca aco rapido
5/16, ao preço de r$ 8,8000 (oito reais e oitenta centavos) por un; item 183 - adesivo pva (cola),
embalagem com 1 kg , ao preço de r$ 13,1000 (treze reais e dez centavos) por lt; item 185 arruela lisa 3/16" zincada, ao preço de r$ 0,0500 (cinco centavos) por un; item 186 - lamina para
serra manual 12", ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item
187 - alicate rebitador manual 4 bicos, ao preço de r$ 27,5000 (vinte e sete reais e cinquenta
centavos) por un; item 191 - assento para vaso sanitário em polipropileno, branco, garantia de 1
ano., ao preço de r$ 18,6000 (dezoito reais e sessenta centavos) por un; item 202 - bucha 8mm
tijolo, bloco, parede oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 203 bucha 6mm tijolo ,bloco, parede oca ,c/ aba , ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item
206 - eletroduto corrugado de 3/4 ", ao preço de r$ 0,9100 (noventa e um centavos) por mt; item
207 - eletroduto corrugado de 1/2", ao preço de r$ 0,7300 (setenta e tres centavos) por mt; item
214 - porca galvanizada de 1/4, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por un; item 217 - lixa
para massa 80, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un; item 218 - rolo de la de
carneiro 9cm com cabo, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais e dez centavos) por un; item 223 broca videa 10,0 x 160mm, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos) por un;
item 224 - broca videa 12,0 x 160mm, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 239
- torneira cotovelo , bica baixa, metal cromado, 1/2" (medidas aproximadas 26cm altura x 18cm
comp), ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 247 - fita crepe 48x50mm
(pintura), ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por rl; item 248 - cadeado 45
mm, ao preço de r$ 21,6700 (vinte e um reais e sessenta e sete centavos) por un; item 250 camara de ar para carrinho de pedreiro, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta centavos)
por pç; item 251 - prego telheira 18x36 , com arruela, saco 500g, ao preço de r$ 16,3000
(dezesseis reais e trinta centavos) por kg; item 253 - parafuso gancho para bucha 6, ao preço
de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por un; item 254 - parafuso gancho para bucha 8, ao preço
de r$ 0,3200 (trinta e dois centavos) por un;
4) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 003 - valvula redutora para
cilindro de oxigenio com fluxometro, ao preço de r$ 285,0000 (duzentos e oitenta e cinco reais)
por un; item 005 - correia a75, ao preço de r$ 39,4000 (trinta e nove reais e quarenta centavos)
por un; item 006 - correia a 71 (1ª linha), ao preço de r$ 49,7000 (quarenta e nove reais e setenta
centavos) por pç; item 008 - correia a 79 (1ª linha) , ao preço de r$ 38,7700 (trinta e oito reais e
setenta e sete centavos) por pç; item 009 - correia a 62 (1¦ linha) , ao preço de r$ 50,0000
(cinquenta reais) por pç; item 011 - correia a 83 (1ª linha) , ao preço de r$ 48,7500 (quarenta e
oito reais e setenta e cinco centavos) por pç; item 012 - correia b 71 - 1ª linha, ao preço de r$
48,7500 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por un; item 017 - areia media, nao
lavada, fina e coada., ao preço de r$ 89,5000 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos) por mt;
item 018 - brita n 01 (m3), ao preço de r$ 91,9000 (noventa e um reais e noventa centavos) por
mt; item 025 - adesivo selante 100% silicone incolor em forma de pasta viscosa, com secagem
rápida e excelente aderencia sobre diversas superficies lisas e porosas, proporcionando uma
vedação duravel com flexibilidade, que resiste a inteperes, para ser usado na colagem e vedação
de aluminio anodizado, vidro comum, ceramica vitrificada, azulejo, granito, podendo ser usado
em ambientes internos e externos. tubo com 280 ml, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e
cinquenta centavos) por un; item 027 - tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro,
lavavel, fosco, cor bronze lenda, padrao coral, ao preço de r$ 415,0000 (quatrocentos e quinze
reais) por la; item 028 - tinta acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro, lavavael, fosco, cor
marfim, padrao coral, ao preço de r$ 390,0000 (trezentos e noventa reais) por la; item 029 - tinta
acrilico premium 18lt, primeira linha, sem cheiro , lavavael, fosco, cor cogumelo japones, padrao
coral, ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por la; item 050 - verniz premium 3,6
lt cor mogno , ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro reais) por la; item 055 - joelho 45º100mm-pvc esgoto, ao preço de r$ 5,9800 (cinco reais e noventa e oito centavos) por pç; item
064 - parafuso castelo com bucha 10, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos)
por un; item 067 - luva de correr 25 mm, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 090 - kit
reparo mecanismo de comando e tampa externa montana a 604284000, ao preço de r$ 160,0000
(cento e sessenta reais) por kit; item 120 - correia bx-42, ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e
oito reais) por un; item 135 - obturador/ mecanismo universal para saida de caixa acoplada , ao
preço de r$ 49,9000 (quarenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 144 - cola
instantanea 50g (metais, madeira, plásticos, etc), compativel com padrao tec bond, ao preço de
r$ 20,0000 (vinte reais) por un; item 145 - torneira universal compativel para cafeteira industrial
20 litros, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 146 - valvula de seguranca
para panela de pressao 7 lt, compativel com panelux, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais)
por un; item 147 - pino para panela de pressao 7 lt, compativel com panelux, ao preço de r$
21,7000 (vinte e um reais e setenta centavos) por un; item 148 - cabo para panela de pressao 7
lt, compativel com panelux, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 149 - alca
para panela pressao 20lt, compativel fulgor, ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por un;
item 151 - valvula seguranca para panela pressao 20lt, metal cromado, ao preço de r$ 62,0000
(sessenta e dois reais) por un; item 152 - correia b-90 - primeira linha, ao preço de r$ 32,0000
(trinta e dois reais) por un; item 154 - tela mosquiteiro em aluminio 1,20 largura, ao preço de r$
89,0000 (oitenta e nove reais) por mt; item 169 - grampo sargento 6", ao preço de r$ 42,0000
(quarenta e dois reais) por un; item 170 - alicate solda 1000a, ao preço de r$ 77,0000 (setenta e
sete reais) por un; item 184 - anel oring 1,6 mm x 1,8 mm silicone, ao preço de r$ 5,0000 (cinco
reais) por un; item 188 - jogo chave boca 6 a 22 mm com no minimo 8 pecas aco niquelado e
cromado, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item 189 - pneu para cadeira de
rodas aro 24, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por un; item 195 - regulador de
pressao para ar medicinal para cilindro, ao preço de r$ 340,0000 (trezentos e quarenta reais) por
pç; item 196 - regulador de pressao para nitrogenio para cilindro, ao preço de r$ 297,0000
(duzentos e noventa e sete reais) por un; item 197 - rodizio p/ cadeira de rodas 6" ou 15 cm, ao
preço de r$ 87,0000 (oitenta e sete reais) por pç; item 198 - rodizio giratorio para maca , roda de
6", rodas em pvc, cap 85kg, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por un; item 199 rodizio giratorio para maca ,roda de 5", borracha maciça, cap 85kg, ao preço de r$ 80,0000
(oitenta reais) por un; item 200 - rodizio para cadeira giratoria duplo em naylon com pino de 11mmpequeno- grosso- sem bucha (para cadeira diretor/presidente), ao preço de r$ 38,0000 (trinta e
oito reais) por un; item 204 - roda de borracha 6" , media, eixo c/roletes , peso suportado 130kg
(carrinho refeição /maca), ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 205 - roda de
borracha preta leve 2"-50mm capacidade de carga 25kg , ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e
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cinco reais) por un; item 208 - pedal para acionamento de sabão, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por un; item 216 - cantoneira ferro tipo t 1", barra 6 metros, ao preço de
r$ 74,0000 (setenta e quatro reais) por un; item 230 - filtro de oleo ref. 23075367, ao preço de r$
389,9000 (trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 235 - correia a74
(secadora 50kg), ao preço de r$ 53,7800 (cinquenta e tres reais e setenta e oito centavos) por
un; item 236 - correia a54, ao preço de r$ 40,0600 (quarenta reais e seis centavos) por un; item
238 - amortecedor padrão cofap 16220 (extratora), ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por
un; item 240 - correia a1813 (secadora 15kg), ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais)
por un; item 241 - correia a1327 (secadora 30kg), ao preço de r$ 64,0000 (sessenta e quatro
reais) por un; item 242 - correia dentada z465 (triturador legumes), ao preço de r$ 79,0000
(setenta e nove reais) por un; item 243 - porta escova furadeira makita hp 2070, ao preço de r$
136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 244 - escova carvao , furadeira makita, cb419,
ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais) por un; item 246 - funil metálico com tubo longo
(referencia kombi), medida aproximada 14x64cm, ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete
reais) por un; item 249 - camara de ar para cadeira de rodas pneu 24, ao preço de r$ 50,0000
(cinquenta reais) por un; item 252 - arruela lisa 1/2, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
pç; item 256 - pistola para pintura ar direto , tipo tufão em plástico, ao preço de r$ 57,4000
(cinquenta e sete reais e quarenta centavos) por un; item 258 - dobradiça vai vem bang bang 3
polegadas cromada, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 259 - mandril industrial
c/ chave 1/8 a 5/8, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 198/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
195/2020 (Ata de Registro de Preços: 031/2021 e 032/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - arroz polido
longo tipo i - pacote de 5 kg, com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 24,9900 (vinte
e quatro reais e noventa e nove centavos) por pct; item 002 - acafrao pacote de 10 gramas, ao
preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un; item 003 - achocolatado em pó,
enriquecido com vitaminas, instantaneo, com peso liquido de 200 gramas, ao preço de r$ 4,1000
(quatro reais e dez centavos) por la; item 004 - acucar cristal peneirado, pacote de 05 kg, com
registro no ms, ao preço de r$ 12,8900 (doze reais e oitenta e nove centavos) por pct; item 005
- acucar refinado granulado especial sache 05gr - caixa com 1000 unidades, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por cx; item 006 - adoçante dietetico liquido, isento de sodio, sem
calorias, a base de estévia embalagem com 100 ml. com registro no ms., ao preço de r$ 7,7000
(sete reais e setenta centavos) por fr; item 007 - adocante em po para forno - embalagem de
aproximadaente 70 gramas., ao preço de r$ 9,6500 (nove reais e sessenta e cinco centavos)
por un; item 008 - agua mineral com gas embalgem de 500ml reciclavel, com registro no ministerio
da saude, ao preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por un; item 009 - agua
de coco, embalagem tetrapack de 200 ml, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco
centavos) por un; item 010 - agua mineral natural sem gas, leve e engarrafada com 500ml,
reciclavel, com registro no ministerio da saude, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos)
por un; item 011 - alecrin desidratado, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem original do
fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
gr; item 012 - ameixa preta sem caroco, embalagem original, com identificação, validade,
procedência, pacote de 200 gramas, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos)
por un; item 013 - amendoim torrado, sem casca, pacote com 500 gr, ao preço de r$ 9,9900 (nove
reais e noventa e nove centavos) por pct; item 014 - amido de milho empacotado. com peso
liquido de 500 gramas, com reg m.s., ao preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco
centavos) por cx; item 015 - aveia em flocos grossos - embalagem com 250 gramas, com registro
no ministerio da saude., ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por cx; item 016 - aveia em flocos
finos instantanea, caixa com 250 gramas, com reg m.a, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por
cx; item 017 - azeite de oliva extra virgem 100% puro, embalagem de vidro com 500 ml., ao preço
de r$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por un; item 018 - azeitonas verdes em
conserva, sem caroço, inteiras, embalagem sache, original com rotulo, identificacao, procedencia,
data de fabricacao e validade, peso drenado 100 gramas., ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais
e cinquenta centavos) por un; item 019 - batata palha, pacote de 1kg, ao preço de r$ 18,0000
(dezoito reais) por pct; item 020 - biscoito cream-cracker, devidamente embalado com 02 unidades (11 gramas) embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa
com 120 saches, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por cx; item 021 - biscoito de
polvilho, pacote com 100 gramas, ao preço de r$ 3,3500 (tres reais e trinta e cinco centavos) por
pct; item 022 - biscoito maisena, devidamente embalado com 02 unidades (9 gramas). as
embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 120 saches,
ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 023 - bebida lactea 1000ml, ao preço
de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e cinco centavos) por un; item 025 - canela em casca, com
peso de no maximo 10 gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação,
validade e lote. , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por gr; item 026 - canela em po, com
peso de no maximo 10 gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação,
validade e lote. , ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por gr; item 027 - canjica branca de
milho, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 2,7500 (dois reais e setenta e cinco centavos)
por pct; item 028 - canjiquinha de milho, embalagem de 500 gramas, ao preço de r$ 1,8500 (hum
real e oitenta e cinco centavos) por pct; item 029 - cha de camomila em sache 1 grama, caixa com
10 saquinhos, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 030 - cha de
erva cidreira, em sache de 01 grama, caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais
e oitenta centavos) por cx; item 031 - cha de erva doce em sache 1 grama, caixa com 10
unidades, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 032 - cha de hortela,
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sache de 1 grama , caixa com 10 saches, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos)
por cx; item 033 - cha mate 100% puro, em sache de 1,5 gramas - caixa com 15 unidades, ao
preço de r$ 5,5000 (cinco reais e cinquenta centavos) por cx; item 034 - preparo para creme tipo
chantily sabor creme / tradicional, caixa com 200 ml, ao preço de r$ 5,1500 (cinco reais e quinze
centavos) por cx; item 035 - chocolate granulado - pacote 150 gramas, ao preço de r$ 3,3000
(tres reais e trinta centavos) por pct; item 036 - coco ralado seco, pacote com 100 gramas., ao
preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por pct; item 037 - colorifico condimento
(coloral) - pacote de 500gr., ao preço de r$ 4,7500 (quatro reais e setenta e cinco centavos) por
pct; item 038 - cominho em po, pacote de 10 gramas., ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta
centavos) por un; item 039 - creme de leite u.h.t com embalagem tetra pack, peso liquido 200
gramas, com registro no ministerio da agricultura/sif., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por cx;
item 040 - doce de leite cremoso embalagem original do fabricante com registro no ma, com data
de fabricacao, validade e lote, com aproximadamente 700 gramas., ao preço de r$ 14,0000
(quatorze reais) por un; item 041 - ervilhas reidratada em conserva, peso liquido drenado com
200 gramas, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un; item 042 - extrato de
tomate simples concentrado, enlatado com peso liquido 850 gramas., ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por la; item 043 - farinha de mandioca seca, fina, tipo 1, peso liquido 500 gramas,
embalagem com data de fabricacao, validade e lote, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por pct; item 044 - farinha de milho, isenta de transgenico, embalagem com 500
gramas, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por pct; item 045 - farinha de
trigo especial, enriquecida com ferro e acido folico (vitamina b9), 100% branca, natural, pacote
com 1 kg, ao preço de r$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por pct; item 046 - trigo para kibe,
pacote de 500 gramas, ao preço de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por pct; item 047
- feijao carioquinha tipo 1, catado, pacote com 01 kg, ao preço de r$ 8,3000 (oito reais e trinta
centavos) por pct; item 048 - feijao preto, tipo 1, catado, impermeabilizado, pacote com 1 kg, ao
preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por pct; item 049 - fermento em po,
embalagem com 100 gramas, ao preço de r$ 2,6500 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por
un; item 050 - folha de louro seca, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem original do
fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por
gr; item 051 - fosforos de seguranca, longo 5 cm, com registro no inmetro, caixa com 240 palitos,
ao preço de r$ 3,4000 (tres reais e quarenta centavos) por cx; item 052 - fuba mimoso, tipo 1,
pacote com 1 kg, isento de transgenico, com registro no ma., ao preço de r$ 2,9500 (dois reais
e noventa e cinco centavos) por pct; item 053 - po de gelatina com corantes naturais, sabores
variados: abacaxi, uva, framboesa, morango e limao, embalagem de aproximadamente 75 gramas,
ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta centavos) por cx; item 054 - po para gelatina sem
sabor, incolor, embalagem com 2 saches de 6 gramas cada, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais)
por un; item 055 - po para gelatina diet, varios sabores, embalagem de 12 gramas, ao preço de
r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 056 - ketchup tradicional, embalagem de
200gramas, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 057 - leite condensado
peso liquido 395 gramas, com registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e
trinta centavos) por un; item 058 - leite uht desnatado, embalagem tetra pack de 01 litro, com
registro m.a/sif/dispoa., ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa e cinco centavos) por un;
item 059 - leite uht integral, sem lactose e sem soja, embalagem tetra pack de 01 litro., ao preço
de r$ 4,6500 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) por un; item 060 - macarrao tipo
argolinha, com ovos, embalagem com 500 gramas, com garantina abina e registro no ma., ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por pct; item 061 - macarrao tipo cabelo
de anjo, pacote com 500 gramas, com ovos, enriquecido com ferro, acido folico e garantia abina,
ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por kg; item 062 - macarrao tipo espaguete com ovos, numero
8, enriquecido com ferro e acido folico (vitamina b9)., ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta
centavos) por kg; item 063 - macarrao para lasanha, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao
preço de r$ 7,4000 (sete reais e quarenta centavos) por pct; item 064 - macarrao padre nosso
com ovos, embalagem com 500 gramas, com garantia abima, com registro no ma., ao preço de r$
3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por pct; item 065 - macarrao tipo parafuso, com ovos,
embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por pct; item
066 - macarrao penne, com ovos, embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 3,3500 (tres reais
e trinta e cinco centavos) por pct; item 067 - maionese, pote com 500 gramas, ao preço de r$
4,0000 (quatro reais) por un; item 068 - manjericao desidratado, com peso de no maximo 05
gramas, embalagem original do fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de
r$ 0,3000 (trinta centavos) por gr; item 069 - margarina com sal, pote com 500 gramas, 65% de
lipidios, enriquecida com vitamina a, registro no ma/sif/dispoa, ao preço de r$ 5,1000 (cinco reais
e dez centavos) por pt; item 070 - milho verde em conserva, peso drenado de 200 gramas., ao
preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por un; item 071 - milho de pipoca tipo 1,
pacote com 500 gramas, ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por pct; item 072 - molho de soja tipo
shoyo, vidro com tampa lacrada, peso liquido 900 ml, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e
cinquenta centavos) por un; item 073 - farinha de arroz pre cozida adicionado de vitaminas,
embalagem sache de aproximadamente 230 gramas, com data de fabricacao, validade e lote, ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 074 - farinha de milho pre
cozida adicionado de vitaminas, embalagem sache de aproximadamente 230 gramas, com data
de fabricacao, validade e lote, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un;
item 075 - oleo de soja refinado 900 ml, ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove
centavos) por un; item 076 - oregano desidratado, com peso de no maximo 05 gramas, embalagem
original do fabricante com data de fabricação, validade e lote. , ao preço de r$ 0,3000 (trinta
centavos) por gr; item 077 - palmito, inteiro, em conserva, embalagem de 520 gramas, com peso
drenado de 300 gramas, ao preço de r$ 15,2500 (quinze reais e vinte e cinco centavos) por un;
item 078 - pao de forma, fatiado, com casca embalagem com 500 gramas, ao preço de r$ 5,3500
(cinco reais e trinta e cinco centavos) por pct; item 079 - po para refresco, varios sabores,
adoçado, embalagem de aproximadamente 240 gramas, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por
un; item 080 - polvilho azedo pacote 01 kg, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta
centavos) por pct; item 081 - presunto embalado a vacuo peca com mais ou menos 3,500 kg com
registro no ma/ s.i.f./ dispoa., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por kg; item 082 - queijo
tipo mussarela embalado a vacuo, peca com peso aproximado de 3,500 kg - com registro ma/sif/
dispoa, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por kg; item 083 - rapadura, peso líquido 500
gramas, com lote , data de fabricação e data de validade, ao preço de r$ 5,8000 (cinco reais e
oitenta centavos) por un; item 084 - refrigerante pet de 2000 ml - sabores variados, ao preço de

OUTUBR
O DE 2021
OUTUBRO

ANO XXI - nº 1369
r$ 4,1500 (quatro reais e quinze centavos) por un; item 085 - bolacha tipo rosquinha sabor coco,
pacote 400 gramas, ao preço de r$ 4,7000 (quatro reais e setenta centavos) por pct; item 086 bolacha tipo rosquinha sabor leite, pacote com 400 gramas, ao preço de r$ 4,7000 (quatro reais
e setenta centavos) por pct; item 087 - sal refinado extra, iodado, empacotado, peso liquido 01
kg, ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por kg; item 088 - sal refinado,
iodado, extra, em sache de i grama, caixa com 1000 saches, ao preço de r$ 13,9900 (treze reais
e noventa e nove centavos) por cx; item 089 - semente de linhaca pacote com 250 gramas, ao
preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por pct; item 090 - soja em grao - pacote de meio kilo, ao preço
de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por pct; item 091 - vinagre - embalagem de 750ml, ao
preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 092 - biscoito maria, devidamente
embalada com 02 unidades(11 gramas), embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao
e validade, caixa com 180 saches, ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un; item 093
- biscoito agua, devidamente embalada com 02 unidades(11 gramas), embalagens deverao
conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 180 saches, ao preço de r$ 48,0000
(quarenta e oito reais) por cx; item 094 - leite uht integral, embalagem tetra pack de 01 litro, com
registro ma/s.i.f./dispoa., ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por cx; item 095
- noz moscada em grao, embalagem de 08 gramas, com data de validade, procedencia, etc., ao
preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un;
2) CONTRATADA: RC LICITACOES LTDA - item 024 - po de cafe torrado e moido tradicional
pacote com 500 gramas., ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos) por pct.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.
199/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 196/2020 (Ata de Registro de Preços: 027/2021, 028/
2021, 029/2021 e 030/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - rolo de
estanho em fio, 500 gramas,1mm, ao preço de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por rl; item 002
- lampada incandescente de 60w/127v, ao preço de r$ 4,4300 (quatro reais e quarenta e tres
centavos) por un; item 003 - etiqueta adesiva fosforescente para identificação de tomadas 110
volts 2 x 1 cm, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por un; item 004 - etiqueta
adesiva fosforescente para identificação de tomadas 220 volts 2 x 1 cm, ao preço de r$ 2,6000
(dois reais e sessenta centavos) por un; item 007 - eletrodo 6013 para ferro 1/8, ao preço de r$
22,9100 (vinte e dois reais e noventa e um centavos) por kg; item 008 - eletrodo 6013 para ferro
2,5, ao preço de r$ 23,6500 (vinte e tres reais e sessenta e cinco centavos) por kg; item 013 eletrodo 6013 para ferro 2 mm, ao preço de r$ 18,7700 (dezoito reais e setenta e sete centavos)
por kg; item 016 - alicate universal aco carbono, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
un; item 020 - chave teste, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por
un; item 022 - chave inglesa 8", ao preço de r$ 20,1900 (vinte reais e dezenove centavos) por un;
item 023 - lampada fluorescente compacta eletronica 25w - 127v, ao preço de r$ 13,4000 (treze
reais e quarenta centavos) por un; item 024 - tomada rj 45 para rede de informatica sistema x,
completa (queistone, placa e caixa para instalacao), ao preço de r$ 11,8100 (onze reais e oitenta
e um centavos) por un; item 025 - chuveiro ducha 5500w 220v, 1 a 40mca, grau proteçao ip24,
sistema aterramento, 3 temperaturas, diametro minimo corpo 120mm. garantia de 1 ano. (padrao
qualidade similar a lorenzetti), ao preço de r$ 56,4500 (cinquenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos) por un; item 042 - lampada fluorescente compacta eletronica 20w - 127v, ao preço de
r$ 11,9500 (onze reais e noventa e cinco centavos) por un; item 048 - tomada sistema x 10 a
127v para instalacao externa para canaleta 20 x 10, ao preço de r$ 8,1000 (oito reais e dez
centavos) por un; item 051 - rele comutador automatico eletronico para reversao, temporizado,
ao preço de r$ 101,1200 (cento e um reais e doze centavos) por un; item 055 - interruptor simples
de 01 sessao, 10a/127v para instalacao embutida em caixa 2/4 com placa na cor branca, ao
preço de r$ 4,5900 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) por un; item 056 - caixa de quadro
de distribuição de circuito (nema/dim) com barramento neutro/terra, 6 ou 8 disjuntores, unipolar,
ao preço de r$ 44,9300 (quarenta e quatro reais e noventa e tres centavos) por un; item 058 conector sindal de 16 mm², 3 polos, em porcelana, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta
centavos) por un; item 066 - interruptor simples de 2 sessoes 10a, 127v, conjugado com tomada
padrão novo, para instalacao embutida caixa 2/4, na cor branca, ao preço de r$ 8,1900 (oito
reais e dezenove centavos) por un; item 072 - interruptor simples de 1 secao 10a 127v com placa
p/ condulete, ao preço de r$ 4,5900 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) por un; item 074
- tomada 2p + t, 10 a, 127 volts (completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa
2x4 branca, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 076 - tomada 2p + t, 20 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 2x4 branca, ao preço de r$
6,8400 (seis reais e oitenta e quatro centavos) por un; item 078 - placa de condulete para tomada
de padrao novo galvanizada com padrao de qualidade similar a daisa, ao preço de r$ 4,2600
(quatro reais e vinte e seis centavos) por pç; item 080 - contator trifasico de categoria ac3, com
02 contatos abridores e 02 contatos fechadores de qualidade compativel com padrao cwm 32 da
weg para uma potencia de 10cv, 7,355kw, em 220 vac e 15 manobras por hora, 60 hertz, ao
preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un; item 081 - rele termico de sobrecarga
para faixa de ajuste de 22a a 32a, com padrao de qualidade compativel com rw27d, ao preço de
r$ 117,9000 (cento e dezessete reais e noventa centavos) por un; item 082 - rele de sobrecarga
rw 27d com faixa de ajuste de 7a a 10a, ao preço de r$ 98,1600 (noventa e oito reais e dezesseis
centavos) por un; item 083 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 15a a 23a, ao
preço de r$ 108,2800 (cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item 084 - rele de
sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 6a a 12,5a, ao preço de r$ 108,2800 (cento e oito
reais e vinte e oito centavos) por un; item 085 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste
de 8a a 12,5a, ao preço de r$ 108,2800 (cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 06 DE

ANO XXI - nº 1369
086 - rele de sobrecarga rw 27d com faixa de ajuste de 15a a 23a, ao preço de r$ 108,2800
(cento e oito reais e vinte e oito centavos) por un; item 087 - arruela de pressao 1/4 galvanizada,
ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por pç; item 088 - barra roscada 1/4, ao preço de r$
4,7200 (quatro reais e setenta e dois centavos) por un; item 094 - cabo pp 3 x 2,5 - mm², ao preço
de r$ 8,7200 (oito reais e setenta e dois centavos) por mt; item 098 - emenda ou derivacao em "t"
para cabo coaxial 75 ohmz r59, ao preço de r$ 2,1700 (dois reais e dezessete centavos) por un;
item 100 - antena interna para tv (portátil), ao preço de r$ 24,6500 (vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos) por un; item 102 - conector parafuso fendido 35mm² reforcado, ao
preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un; item 104 - fita isolante 50 mts preta, ao preço de r$
15,8000 (quinze reais e oitenta centavos) por rl; item 109 - plugue monobloco, padrão novo, 10a,
127v, ao preço de r$ 3,6200 (tres reais e sessenta e dois centavos) por un; item 116 - jogo
chaves allen 25 pecas, ao preço de r$ 40,8100 (quarenta reais e oitenta e um centavos) por un;
item 118 - passa fio 20mm reforçado com revestimento interno de alma de aço, ao preço de r$
20,3700 (vinte reais e trinta e sete centavos) por un; item 119 - alicate amperimetro digital padrao
de qualidade compativel com et-3200, display lcd/contagem: 3 1/ 2 digitos/ 2000, tensao dc:
200m/ 20/ 200/ 1000v , tensao ac: 200/ 750v, corrente ac: 20/200/ 1000a, resistencia: 200/2k/
20k/ 200k/ 2m, abertura de garra: 50 mm, diametro do condutor: 50 mm, precisão básica: 3%,
categoria de segurança : cat ii 1000v, alimentaçao: 1x9 v. garantia minima de 12 meses., ao
preço de r$ 72,6700 (setenta e dois reais e sessenta e sete centavos) por un; item 123 - canaleta
sistema x, medida: 20 x 10mm, com divisoria, 2m de comprimento, auto colante, ao preço de r$
5,9100 (cinco reais e noventa e um centavos) por cx; item 130 - conector parafuso fendido de
35mm² reforcado, ao preço de r$ 9,8600 (nove reais e oitenta e seis centavos) por un; item 137
- eletrocalhas lisas galvanizada fechada de 100mmde largura x 50mm de abas, com tampa., ao
preço de r$ 19,7200 (dezenove reais e setenta e dois centavos) por mt; item 141 - fio flexivel,
6mm², capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta centavos)
por mt; item 142 - fio flexivel, 6mm², capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 4,9000
(quatro reais e noventa centavos) por mt; item 143 - fio flexivel 6mm², 450/750v, 90°, na cor
verde, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por mt; item 144 - fita de auto
fusao 10m x 19 mm, ao preço de r$ 21,4000 (vinte e um reais e quarenta centavos) por pç; item
150 - terminal elétrico tubular ilhós 1,5mm2, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por
un; item 156 - cabo flexível pp 3x1,5mm 2, ao preço de r$ 5,3400 (cinco reais e trinta e quatro
centavos) por mt; item 157 - cabo flexível pp 3x2,5mm2, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e
setenta centavos) por mt; item 158 - cabo flexível pp 3x4mm2, ao preço de r$ 13,5000 (treze
reais e cinquenta centavos) por mt; item 161 - cabo flexível pp 4x2,5mm 2, ao preço de r$
12,0000 (doze reais) por mt; item 178 - fio flexivel, 10mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao
preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por mt; item 180 - fio flexivel, 16mm2,
capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos)
por mt; item 182 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v,branco, ao preço de r$ 1,7500
(hum real e setenta e cinco centavos) por mt; item 184 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90°, 1kv,
verde, ao preço de r$ 1,8700 (hum real e oitenta e sete centavos) por mt; item 186 - fio flexivel,
4mm2, capacidade 90o, 450/750v, preto, ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco
centavos) por mt; item 187 - fio flexivel, 4mm2, capacidade 90o, 450/750v,vermelho, ao preço de
r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco centavos) por mt; item 190 - resistência maxi ducha
lorenzetti 220v 5500w 055-a, ao preço de r$ 18,8000 (dezoito reais e oitenta centavos) por un;
item 204 - terminal compressão 240mm2, ao preço de r$ 30,8200 (trinta reais e oitenta e dois
centavos) por un; item 205 - terminal compressão 6mm2, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois
centavos) por un; item 226 - alicate de corte 6", com isolamento 1000v, ao preço de r$ 25,8100
(vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) por un; item 228 - agua desmineralizada para
baterias de 1l , ao preço de r$ 5,8400 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) por un;
2) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 005 - acionador com pedal
eletrico para torneira de lavatorio. deve conter ainda: 01 anel em poli-propileno, 04 parafusos
inox e 04 buchas 5mm para fixar o acionador no chao; alimentacao: 127v (3w); pressao de
operacao: vazao minima de 7 l/min com 0,2 kgf/cm, vazao maxima de 40 l/min com 8,0 kgf/cm; vida
util: mais de 500.000 acionamentos. sistema de rosquear o modulo na parede, conectar o engate
na saida do modulo e na torneira e ligar na tomada 127. compativel com qualquer torneira de mesa
de 1/2 polegadas. , ao preço de r$ 295,0000 (duzentos e noventa e cinco reais) por pç; item 010
- tomada rj 45 para rede de informática instalação embutida 4 x 2, completa na cor branca com
placa, ao preço de r$ 9,3000 (nove reais e trinta centavos) por un; item 012 - contator tripolar,
categoria ac1 com 2 contatos na, 2 nf, 15 manobras por hora, 220 vac, 60hz, 60a, com padrao
de qualidade compativel com cwm40, ao preço de r$ 318,0000 (trezentos e dezoito reais) por un;
item 019 - alicate de bico aco carbono, ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta
centavos) por un; item 026 - estilete lamina larga , ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por pç;
item 031 - terminal de compressao reforçado 2,5 mm² - cobre estanhado, ao preço de r$ 1,1600
(hum real e dezesseis centavos) por un; item 032 - terminal de compressao reforçado 4 mm² cobre estanhado, ao preço de r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por un; item 033 terminal de compressao reforçado 6mm² - galvanizado sem acabamento plástico, ao preço de
r$ 1,4100 (hum real e quarenta e um centavos) por un; item 034 - terminal de compressao
reforçado 10 mm² - galvanizado sem acabamento plástico, ao preço de r$ 1,8700 (hum real e
oitenta e sete centavos) por un; item 035 - terminal de compressão reforçado 25 mm² - galvanizado
sem acabamento plástico, ao preço de r$ 4,0000 (quatro reais) por un; item 036 - terminal de
compressão reforçado 35,0mm², ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un;
item 038 - organizador de cabos em espiral 4mm², na cor branca, ao preço de r$ 5,8000 (cinco
reais e oitenta centavos) por mt; item 040 - rabicho longo espiral para rede telefone (liso), ao
preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 041 - rabicho curto espiralado
para telefone, ao preço de r$ 4,3900 (quatro reais e trinta e nove centavos) por un; item 043 disjuntor bipolar 30a, padrao nema, curva c com capacidade de interrupção de 05ka, ao preço de
r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 044 - disjuntor termomagnético bipolar de 20a,
padrão nema, curva c, com capacidade simetrica de interrupção de 5ka, ao preço de r$ 48,0000
(quarenta e oito reais) por un; item 046 - resistencia para chuveiro 5500w-220v, padrao de
qualidade similar a max ducha, ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e cinquenta centavos)
por un; item 050 - dps 275v 45ka, ao preço de r$ 53,9600 (cinquenta e tres reais e noventa e seis
centavos) por un; item 059 - disjuntor bipolar de 25a padrao dim curva c com capacidade
simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 060 - disjuntor bipolar
de 32a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e
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dois reais) por un; item 061 - disjuntor bipolar de 20a padrao dim curva c com capacidade
simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por un; item 117 - disjuntor padrao
nema bipolar de 40 a, curca em c capacidade e interrupção de 5 ka, ao preço de r$ 62,0000
(sessenta e dois reais) por un; item 121 - djuntor bipolar 40a, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta
e nove reais) por un; item 131 - dijuntor termomagnetico tripolar 150a em caixa moldada com
capacidade simetrica de interrupcao de 20 ka para cargas indutivas, ao preço de r$ 408,6800
(quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos) por un; item 138 - eletrocalha galvanizada
lisa fechada de 200x75, com tampa, ao preço de r$ 64,9000 (sessenta e quatro reais e noventa
centavos) por mt; item 145 - terminal de compressao 120 mm², ao preço de r$ 8,0000 (oito reais)
por un; item 148 - terminal de compressao 35 mm², ao preço de r$ 2,5700 (dois reais e cinquenta
e sete centavos) por un; item 151 - terminal elétrico tubular ilhós 2,5mm2, ao preço de r$ 0,4900
(quarenta e nove centavos) por un; item 152 - terminal elétrico tubular ilhós 6,0mm2, ao preço de
r$ 1,0000 (hum real) por un; item 153 - terminal elétrico tubular ilhós 4,0mm2, ao preço de r$
0,8600 (oitenta e seis centavos) por un; item 155 - disjuntor em caixa moldada 150a, com
capacidade simetrica de interrupcao acima de 20ka, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e
setenta e nove reais) por un; item 162 - cabo flexível pp 4x4mm2, ao preço de r$ 18,0500 (dezoito
reais e cinco centavos) por mt; item 163 - cabo flexível pp 4x6mm2, ao preço de r$ 18,5000
(dezoito reais e cinquenta centavos) por mt; item 166 - cotovelo reto para eletrocalha 100 x 50,
ao preço de r$ 16,9900 (dezesseis reais e noventa e nove centavos) por un; item 167 - cotovelo
reto para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 30,9000 (trinta reais e noventa centavos) por un;
item 168 - curva externa vertical para eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta
reais) por un; item 170 - curva inversão para eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 18,2900
(dezoito reais e vinte e nove centavos) por un; item 171 - curva inversão para eletrocalha 200 x
75, ao preço de r$ 44,0000 (quarenta e quatro reais) por un; item 173 - emenda tipo u para
eletrocalha 200 x 75, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 189 - resistência para
ducha lorenzetti bello banho ultra 5500w, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e
oito centavos) por un; item 191 - resistencia p/ ducha fame kibanho/ torneira 5400w 220v, ao
preço de r$ 20,0500 (vinte reais e cinco centavos) por un; item 192 - suspensão horizontal para
eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 8,6500 (oito reais e sessenta e cinco centavos) por un;
item 193 - suspensão horizontal para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 34,9000 (trinta e
quatro reais e noventa centavos) por un; item 194 - suspensão vertical para eletrocalha 100x50
mm, ao preço de r$ 3,5400 (tres reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 195 suspensão vertical para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 26,9000 (vinte e seis reais e
noventa centavos) por un; item 196 - t horizontal 90º para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de
r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por un; item 197 - t horizontal 90º para eletrocalha 200x75mm, ao
preço de r$ 37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por un; item 198 - t vertical descida
lateral para eletrocalha 100x50 mm, ao preço de r$ 26,3000 (vinte e seis reais e trinta centavos)
por un; item 199 - t vertical descida lateral para eletrocalha 200x75 mm, ao preço de r$ 53,9000
(cinquenta e tres reais e noventa centavos) por un; item 207 - dr-4505 - fonte de alimentação
chaveada - trilho din, ao preço de r$ 218,0000 (duzentos e dezoito reais) por un; item 209 - rele
de segurança srb 301mc 24vac/dc compativel com schmersal, ao preço de r$ 420,0000
(quatrocentos e vinte reais) por un; item 210 - rele de tempo programavel bwm-hrrp 100 a
240vca/vcc compativel com coel, ao preço de r$ 238,0000 (duzentos e trinta e oito reais) por un;
item 212 - rotor para furadeira makita hp2070 11a, ao preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e
quatro reais) por un; item 213 - interruptor para furadeira makita hp2070 11a, ao preço de r$
146,5000 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 215 - alicate catracado
para terminais tubulares 10mm2 a 35mm2, ao preço de r$ 224,0000 (duzentos e vinte e quatro
reais) por un; item 216 - alicate corte tesoura com catraca p/cabos de até 240mm2, ao preço de
r$ 538,0000 (quinhentos e trinta e oito reais) por un; item 217 - alicate hidráulico prensa/crimpa
terminal 16 até 240 mm 2, ao preço de r$ 504,0000 (quinhentos e quatro reais) por un; item 218
- botão emergência com 1 contato normalmente fechado com retenção de 5a 220v, ao preço de
r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un; item 222 - filtro de linha com proteção contra sobretensão
e surtos com as seguintes caracteristicas mínimas: cabo com 1,4 metros de comprimento, abas
para fixação, 06 (seis) tomadas tripolares, fusível de proteção, led sinalizador de funcionamento,
chave liga e desliga, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 225 - modulo tomada
rj 45 para informatica, ao preço de r$ 7,6900 (sete reais e sessenta e nove centavos) por un;
item 227 - escova de carvão para aspirador de pó e água wap turbo 2000/ 2002, ao preço de r$
9,9000 (nove reais e noventa centavos) por un;
3) CONTRATADA: LOJA ELETRICA LIMITADA - item 011 - contator 25a bobina 220v, compativel
com cwm 25, ao preço de r$ 138,5500 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
por un; item 027 - estanho para solda carretel 500g, ao preço de r$ 57,3600 (cinquenta e sete
reais e trinta e seis centavos) por un; item 028 - limpa contato eletrico, spray 300ml, ao preço de
r$ 9,7700 (nove reais e setenta e sete centavos) por un; item 030 - termostato 50° a 300° 30a
250v, ao preço de r$ 96,0200 (noventa e seis reais e dois centavos) por un; item 037 - organizador
de cabos em espiral 6mm², na cor branca, ao preço de r$ 4,3300 (quatro reais e trinta e tres
centavos) por mt; item 068 - placa cega para candulete de 1", ao preço de r$ 2,2000 (dois reais
e vinte centavos) por un; item 070 - unidute liso em aço galvanizado de 1", ao preço de r$ 3,5100
(tres reais e cinquenta e um centavos) por un; item 099 - grampo de 01 prego em aço miguelão
para cabo de 75 ohmz rg59 com 100 unidades, ao preço de r$ 6,8800 (seis reais e oitenta e oito
centavos) por pct; item 101 - grampo de 02 pregos em aço miguelão para cabo de 75 ohmz rg59
com 100 unidades, ao preço de r$ 3,8100 (tres reais e oitenta e um centavos) por pct; item 105
- arruela lisa 1/4 galvanizada, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por un; item 115 - porca
galvanizada de 1/4, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por un; item 124 - conectores
parafuso fendido 10mm², ao preço de r$ 4,5600 (quatro reais e cinquenta e seis centavos) por
un; item 125 - conectores parafuso fendido 120mm², ao preço de r$ 21,3900 (vinte e um reais e
trinta e nove centavos) por un; item 126 - conectores parafuso fendido 16mm², ao preço de r$
5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por un; item 127 - conectores de parafuso fendido para
conexao de cabo 25mm², ao preço de r$ 7,4800 (sete reais e quarenta e oito centavos) por un;
item 128 - conectores parafuso fendido 50mm², ao preço de r$ 11,4200 (onze reais e quarenta
e dois centavos) por un; item 129 - conectores parafuso fendido 70mm², ao preço de r$ 14,1000
(quatorze reais e dez centavos) por un; item 132 - disjuntor padrao dim unipolar de 16 a, curva
c com capacidade de interrupção de 5 ka, ao preço de r$ 6,9400 (seis reais e noventa e quatro
centavos) por un; item 133 - disjuntor bipolar 16a, padrão dim, curva c, com capacidade de
interrupção de 5ka, ao preço de r$ 29,2600 (vinte e nove reais e vinte e seis centavos) por un;
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item 134 - dijuntor termomagnetico bipolar 20a, padrao dim, com capacidade de interrupção de
05ka, curva c, ao preço de r$ 29,2600 (vinte e nove reais e vinte e seis centavos) por un; item
135 - disjuntor termomagnetico tripolar de 60 a para cargas indutivas, padrao nema, com capacidade
simetrica de interrupcao de 5 ka, ao preço de r$ 43,8300 (quarenta e tres reais e oitenta e tres
centavos) por un; item 146 - terminal de compressao 16mm², ao preço de r$ 1,4600 (hum real e
quarenta e seis centavos) por un; item 147 - terminal de compressao 25 mm², ao preço de r$
2,1200 (dois reais e doze centavos) por un; item 164 - canaleta recorte aberto 2m 30x50, ao
preço de r$ 33,3500 (trinta e tres reais e trinta e cinco centavos) por un; item 165 - canaleta
recorte aberto 2m 30x30, ao preço de r$ 24,7300 (vinte e quatro reais e setenta e tres centavos)
por un; item 169 - curva interna vertical para eletrocalha 100 x 50, ao preço de r$ 13,3100 (treze
reais e trinta e um centavos) por un; item 174 - emenda tipo u para eletrocalha 100 x 50, ao preço
de r$ 2,6100 (dois reais e sessenta e um centavos) por un; item 201 - terminal elétrico tubular
ilhos 16,0 mm2, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e nove centavos) por un; item 206 - terminal
compressão 70mm2, ao preço de r$ 6,4600 (seis reais e quarenta e seis centavos) por un; item
211 - sensor indut. c/conec.18mm na npn 24vcc faceado i18-5dnc-k12, ao preço de r$ 134,2900
(cento e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) por un; item 221 - resistência tipo u, 3000w
220v (banho maria), ao preço de r$ 161,4800 (cento e sessenta e um reais e quarenta e oito
centavos) por un;
4) CONTRATADA: HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO - item 006 - lampada tubular led
18 w, 120 cm, branca, fria, lumens 1800, temperatura de cor:6000k,material:polietireno,
voltagem:bivolt, não utiliza reator. garantia minima de um ano., ao preço de r$ 18,5000 (dezoito
reais e cinquenta centavos) por un; item 009 - conector rj45 cat5e macho, ao preço de r$ 0,6000
(sessenta centavos) por un; item 014 - tomada dupla embutir , 2p+t, 4x4, 10a,127v, registro
inmetro, garantia 5 anos, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 015 - tomada dupla
embutir , 2p+t, 4x4, 20a,127v, registro inmetro, garantia 5 anos., ao preço de r$ 14,9000 (quatorze
reais e noventa centavos) por un; item 017 - jogo chave fendas, 5 peças, profissional, ao preço
de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais) por un; item 018 - jogo chave phillips, 5 pecas, profissional,
ao preço de r$ 54,9000 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) por un; item 021 - ferro de
solda tipo lapis 30/45w 110/220v, ao preço de r$ 37,8000 (trinta e sete reais e oitenta centavos)
por un; item 029 - rele foto eletrico completo 220 v/bivolt, ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis
reais) por un; item 039 - organizador de cabos em espiral 2,5mm², na cor branca, ao preço de r$
5,0000 (cinco reais) por mt; item 045 - placa cega para caixa 2x4 branca, ao preço de r$ 3,3000
(tres reais e trinta centavos) por un; item 049 - barra trilho dim perfil para fixação de disjuntores
th35 3 metros, ao preço de r$ 25,5000 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por un; item 052
- eletroduto corrugado de 3/4 ", ao preço de r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por mt;
item 053 - eletroduto corrugado de 1/2", ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por mt; item 057 disjuntor tripolar de 63a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$
60,0000 (sessenta reais) por un; item 062 - disjuntor unipolar de 6a padrao dim curva c com
capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos)
por un; item 063 - disjuntor unipolar de 20a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05
ka, ao preço de r$ 11,3200 (onze reais e trinta e dois centavos) por un; item 064 - disjuntor
unipolar de 40a padrao dim curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 13,5300
(treze reais e cinquenta e tres centavos) por un; item 065 - disjuntor unipolar de 50a padrao dim
curva c com capacidade simetrica de 05 ka, ao preço de r$ 13,5300 (treze reais e cinquenta e
tres centavos) por un; item 067 - condulete de 1" para uso universal galvanizado, compativel com
padrao de qualidade daisa, incluindo os tampões, ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un;
item 071 - placa p/ condulete p/ interruptor simples, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta
centavos) por un; item 073 - tomada telefonica padrao telebras com saida para rj 11, ao preço de
r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 075 - tomada 2p + t, 10 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 4x4 branca, ao preço de r$
20,8000 (vinte reais e oitenta centavos) por un; item 077 - tomada 2p + t, 20 a, 127 volts
(completa) para instalacao embutida - padrao novo, com placa 4x4 branca, ao preço de r$
19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 079 - pulsador para campainha com
placa, instalacao, embutida, capacidade de 10 ampares, 127 volts, na cor branca, ao preço de r$
12,0000 (doze reais) por un; item 089 - tubo canaflex de 2", ao preço de r$ 6,5900 (seis reais e
cinquenta e nove centavos) por mt; item 090 - conexao em t para canaleta 20x10, ao preço de r$
3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 091 - luva para canaleta 20x10 - sistema
x, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 092 - bloco bli de 20 pares
p/ telefonia metalico, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por un; item 095 - conector terminal
para emenda coaxial no cabo rg59 com anilha de compressão, ao preço de r$ 8,0000 (oito reais)
por un; item 096 - conector terminal para emenda coaxial no cabo rg6 com anilha de compressão,
ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por un; item 097 - emenda para cabo coaxial 75 ohm rg59, ao
preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 106 - arruela de aluminio para
eletroduto 2", ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por un; item 107 - bucha de
aluminio para eletroduto 2", ao preço de r$ 3,2700 (tres reais e vinte e sete centavos) por un; item
108 - punch down para telefonia e rede de informática (alicate de insercao), ao preço de r$
120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 110 - cabo de aço flexível 1/4 (8mm), ao preço de r$
6,8000 (seis reais e oitenta centavos) por mt; item 111 - luminária, refletor para jardim espeto cob
led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt , amarelo, ao preço de r$ 44,4800 (quarenta e
quatro reais e quarenta e oito centavos) por un; item 112 - luminária, refletor para jardim espeto
cob led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt ,vermelha, ao preço de r$ 45,9000
(quarenta e cinco reais e noventa centavos) por un; item 113 - luminária, refletor para jardim
espeto cob led 5w, corpo em alumínio,a prova d'água, bivolt , branca, ao preço de r$ 44,4900
(quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) por un; item 114 - lampada tubular led t8,
9w, 60 cm, branca, 6000/6500k, garantia minima de 1 ano, ao preço de r$ 18,8000 (dezoito reais
e oitenta centavos) por un; item 120 - caixa de ferramentas de aco, com trancas e subdivisões,
ao preço de r$ 187,0000 (cento e oitenta e sete reais) por un; item 136 - disjuntor dintripolar 80
a, ao preço de r$ 116,1000 (cento e dezesseis reais e dez centavos) por un; item 139 - eletroduto
corrugado de 1", ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por mt; item 140 - fio
flexivel, 10mm², capacidade 90°, 450/750v, preto, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por mt; item
149 - terminal de compressao 50 mm², ao preço de r$ 4,5200 (quatro reais e cinquenta e dois
centavos) por un; item 154 - jogo chave canhao, 5 a 11 mm, minimo 7 peças, ao preço de r$
105,0000 (cento e cinco reais) por un; item 160 - cabo flexivel pp 4x1,5mm 2, ao preço de r$
7,8000 (sete reais e oitenta centavos) por mt; item 172 - chapa placa pvc cristal transparente
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120cm x 60cm x0,70mm (un), ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item 175 - fio
flexivel, 1,5 mm2, capacidade de 90°, 450/750v,preto, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta
centavos) por mt; item 176 - fio flexível, 1,5mm2, capacidade de 90°, 450/750v,amarelo, ao preço
de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos) por mt; item 177 - fio flexível, 1,5mm2, capacidade de
90°, 450/750v,azul, ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por mt; item 179 - fio
flexivel, 16mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por mt;
item 181 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v, azul, ao preço de r$ 1,7500 (hum real
e setenta e cinco centavos) por mt; item 183 - fio flexivel, 2,5mm2, capacidade 90o, 450/750v,
preto, ao preço de r$ 1,7500 (hum real e setenta e cinco centavos) por mt; item 185 - fio flexivel,
4mm2, capacidade 90°, 450/750v, azul, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos)
por mt; item 188 - isolador espaçador epoxi 30x60x1/4 barramento, ao preço de r$ 30,0000 (trinta
reais) por un; item 200 - terminal elétrico tubular ilhos 10,0 mm2, ao preço de r$ 0,4300 (quarenta
e tres centavos) por un; item 202 - terminal elétrico tubular ilhos 25,0 mm2, ao preço de r$ 0,9400
(noventa e quatro centavos) por un; item 203 - terminal elétrico tubular ilhos 50,0 mm2, ao preço
de r$ 2,0700 (dois reais e sete centavos) por un; item 208 - pressostato 3 níveis compativel
brastemp bll22 310270, ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 214 - alicate
catracado para terminais tubulares 1,5mm2 a 6mm2, ao preço de r$ 132,0000 (cento e trinta e
dois reais) por un; item 219 - spot led redondo 5w- bivolt 6500k-90mm, ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por un; item 220 - protetor de surto glamper 40ka nema, ao preço de r$ 54,4000
(cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) por un; item 223 - conectores rj 45, ao preço de
r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 202/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 199/2020 (Ata de Registro de Preços: 035/2021, 036/2021, 037/2021, 038/
2021, 039/2021, 040/2021 e 041/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 042 - kit para determinacao qualitativa
do anticorpo anti-hcv (hepatite c), por método imunocromatográfico, usando antigenos sinteticos
e recombinantes imobilizados na membrana para identificacao seletiva de anti-hcv em amostras
de soro ou sangue total. kit com 20 a 25 testes, ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres reais) por
un; item 044 - dengue: teste imunocromatográfico para determinação qualitativa do antígeno ns1
para o vírus da dengue - kit com 20 a 25 testes, ao preço de r$ 187,0000 (cento e oitenta e sete
reais) por kit; item 114 - kit para determinacao quantitativa de fibrinogenio no plasma citratado,
pronto para uso, sem necessidade de diluicao de reagente, com diluicao apenas para o plasma
referencia (calibrador) nas diluicoes da bula, onde o plasma referencia e usado para calibracao,
com validade da curva de calibracao ate o fim do kit. kit com 150 testes para automação ou semiautomacao, compativel com os coagulometros quicktime e maxclott, ao preço de r$ 280,0000
(duzentos e oitenta reais) por kit;
2) CONTRATADA: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - item 036 - fita reagente para
urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina, urobilinogênio, cetonas, glicose,
proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e densidade (10 parâmetros) - frasco com 100 fitas, ao
preço de r$ 16,1800 (dezesseis reais e dezoito centavos) por fr; item 039 - bhcg tiras reativas
para diagnostico de gravidez em soro e urina , sensibilidade de 25m ui/ml com 100 testes., ao
preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx; item 043 - sangue oculto: teste
imunocromatográfico para pesquisa qualitativa de sangue oculto nas fezes - kit com 20 a 25
testes, ao preço de r$ 61,8000 (sessenta e um reais e oitenta centavos) por kit; item 081 anticoagulante para hematologia edta frasco com 200ml , ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e
cinco reais) por fr; item 107 - plasma controle contendo 03 analitos incorporados em uma matriz
proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de qualidade, compatível com
analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível normal - 100 testes, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por kit; item 108 - plasma controle contendo 03 analitos
incorporados em uma matriz proteica liofilizada, para teste de coagulação e controle interno de
qualidade, compaível com analisadores automáticos e semi-automáticos de coagulação, nível
patológico - 100 testes, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por pct; item 109 waaler rose / fator reumatóide em hemácias de carneiro - reagente pronto para uso - capacidade
para 60 testes , ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta e oito reais) por kit; item 111 - antiestreptolisina
"o" em látex - reagente pronto para uso - capacidade para 100 testes, ao preço de r$ 23,9000
(vinte e tres reais e noventa centavos) por kit; item 112 - proteína c reativa em látex - reagente
pronto para uso - capacidade para 100 testes, ao preço de r$ 19,7900 (dezenove reais e setenta
e nove centavos) por kit; item 113 - fator reumatóide em látex - reagente pronto para uso capacidade 100 testes, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa centavos) por kit;
3) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 012 - tubo de fundo
cônico, volume de 15ml, pp, 17x120mm, com tampa rosqueável, com área para escrita e estéril,
ao preço de r$ 41,8000 (quarenta e um reais e oitenta centavos) por pct; item 015 - azul de cresil
brilhante com 100ml, ao preço de r$ 25,2000 (vinte e cinco reais e vinte centavos) por fr; item 017
- azul de metileno zihel nielsen 500ml, ao preço de r$ 16,2000 (dezesseis reais e vinte centavos)
por un; item 018 - cristal violeta para coloração de gram 500ml, ao preço de r$ 24,3000 (vinte e
quatro reais e trinta centavos) por fr; item 019 - fucsina fenicada para coloração de gram 500ml,
ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por fr; item 020 - fucsina fenicada para coloração de ziehl
nielsen 500ml, ao preço de r$ 20,7000 (vinte reais e setenta centavos) por fr; item 021 - eosina
azul de metileno seg.wrigth c/ - 25 grs. po-, ao preço de r$ 72,0000 (setenta e dois reais) por fr;
item 023 - lugol para coloracao de gram 500 ml, ao preço de r$ 18,9000 (dezoito reais e noventa
centavos) por fr; item 024 - alcool acetona p/ gram500ml, ao preço de r$ 11,7000 (onze reais e
setenta centavos) por fr; item 025 - solução descorante para coloração de ziehl neelsen ou
b.a.a.r, composta por ácido clorídrico e álcool etílico - frasco com 500ml, ao preço de r$ 18,9000
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(dezoito reais e noventa centavos) por fr; item 026 - alcool metilico frasco com 01 litro, ao preço
de r$ 15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por fr; item 027 - mif conservante parasitologico
frasco com 1000 ml, ao preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta centavos) por fr; item 028
- peras de borracha com 3 esferas , ao preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por
un; item 031 - ponteira amarela, universal, descartável, autoclavável, com volume de 1 a 200
microlitros - pcte com 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0100 (um centavo) por un; item 032 ponteira azul, universal, descartável, autoclavável, com volume de 100 a 1000 microlitros - pcte
com 500 unidades, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por un; item 034 - saco de lixo para
autoclave de 20 litros - pacote com 10 unidades, ao preço de r$ 7,3600 (sete reais e trinta e seis
centavos) por pct; item 035 - fita para ph ( 0 a 14) com 100 tiras, ao preço de r$ 49,5000
(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por cx; item 040 - troponina: kit para determinação
qualitativa de ctnl (troponina cardíaca humana) por imunocromatografia - kit com 20 a 25 testes,
ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por kit; item 041 - mononucleose em latex c/ 50 testes, ao
preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais) por pç; item 050 - cubeta de reação para
uso em automação, compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus ? roche, material
plástico ? cx contendo 15 racks com 12 poços cada, ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro
reais) por ui; item 051 - escova p/lavar tubos de vidro (grande) c/ cerdas na ponta , ao preço de
r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 052 - escova p/ lavagem de tubo de vidro
(media), ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 053 - escova c/ cerdas
nas pontas p/ lavar tubos de vidro (pequena), ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos)
por un; item 054 - frasco coletor de urina , esteril , com tampa de rosca transparente capacidade
para 80ml , ao preço de r$ 0,3600 (trinta e seis centavos) por un; item 055 - coletor de urina
infantil unissex, volume de 100ml, estéril, incolor, descartável - cx com 100 unidades, ao preço de
r$ 50,4000 (cinquenta reais e quarenta centavos) por cx; item 056 - papel filtro qualitativo
redondo, diâmetro de 09 cm, gramatura de 80 g/m2, teor de cinza 0,5%, porosidade de 3 micras
- caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por cx;
item 057 - lampada p/ microscopio 6 volts 20w, ao preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta
centavos) por un; item 058 - óleo de imersão para microscopia - frasco com 100 ml, ao preço de
r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por fr; item 059 - camara de newbauer espelhada
unidade, ao preço de r$ 265,0000 (duzentos e sessenta e cinco reais) por un; item 061 - placa
de kline com 12 cavidades polidas - unidade, ao preço de r$ 28,8000 (vinte e oito reais e oitenta
centavos) por un; item 062 - termômetro de vidro para imersão em banho-maria, com escala
externa gravada de -10 a +60ºc e divisão de 01ºc; com diâmetro de 06mm e comprimento mínimo
de 260mm , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 064 - termômetro digital de
máxima e mínima, com cabo extensor para geladeira de 2 metros, ponta em inox, faixa de
temperatura externa: -50 a 70°c; faixa de temperatura interna: -20 a 70°c; resolução interna e
externa: 0,1°c; exatidão interna e externa: ±1°c; memória de máxima e mínima; função ¿reset¿;
alarme sonoro configurável de temperatura; suporte para mesa e parede; alimentação: 1 pilha
aaa de 1,5v , ao preço de r$ 56,0500 (cinquenta e seis reais e cinco centavos) por un; item 065
- sabao desincrostante pct c/ 01 kg, ao preço de r$ 23,4000 (vinte e tres reais e quarenta
centavos) por pct; item 071 - lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm, lisa - pcte
com 50 unidades, ao preço de r$ 5,6000 (cinco reais e sessenta centavos) por cx; item 072 lâminas de vidro para microscopia, tamanho 26x76 mm, com extremidade fosca - cx com 50
unidades, ao preço de r$ 6,2500 (seis reais e vinte e cinco centavos) por cx; item 076 torniquete (garrote) com motivos infantis, confeccionado em poliéster - lycra, isento de látex,
policarbonato, polioximetileno, com sistema de auto-trava, botão de regulagem de tensão, botão
de destravamento do sistema., ao preço de r$ 8,1000 (oito reais e dez centavos) por un; item 080
- bandagem adesiva pós coleta para adulto, em formato esférico e na cor bege - cx com 500
unidades, ao preço de r$ 14,9400 (quatorze reais e noventa e quatro centavos) por cx; item 082
- glicose aromatizada sabor limão - 75g para realização do teste de tolerância à glicose (ttg) frasco com 300ml, ao preço de r$ 3,6000 (tres reais e sessenta centavos) por fr; item 100 - filtro
de plástico para exames parasitológicos, descartável, com encaixe para tubos cônicos - pct com
500 unidades, ao preço de r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro reais) por pct; item 103 indicador biológico composto por esporos vivos de alta resistência do microrganismo geobacilus
stearothermophilus, impregnados em um disco de papel-filtro, destinados ao controle e/ou
monitoramento de processos e ciclos de esterilização em autoclave por vapor saturado (calor
úmido) - 121°c a 134°c - cx com 10 unidades, ao preço de r$ 49,5000 (quarenta e nove reais e
cinquenta centavos) por cx; item 110 - antígeno para reação de vdrl - rpr brás, estabilizado e
pronto para uso, com controles positivo e negativo, apresentação: kit com 2x2,5ml., ao preço de
r$ 82,0000 (oitenta e dois reais) por fr; item 117 - agar cled ,fr c/ 500 grs, ao preço de r$ 378,0000
(trezentos e setenta e oito reais) por fr; item 118 - agar macconkey fr com 500g, ao preço de r$
351,0000 (trezentos e cinquenta e um reais) por fr; item 119 - agar muller hinton , fr c/ 500grs, ao
preço de r$ 337,5000 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) por fr; item 120 caldo rappaport vassidialis fr com 500g, ao preço de r$ 324,0000 (trezentos e vinte e quatro
reais) por fr; item 121 - agar sal manitol fr com 500g, ao preço de r$ 297,0000 (duzentos e
noventa e sete reais) por fr; item 122 - agar salmonella-shigella (ss) fr com 500g, ao preço de r$
297,0000 (duzentos e noventa e sete reais) por fr; item 123 - caldo tioglicolato frasco com 500g,
ao preço de r$ 261,0000 (duzentos e sessenta e um reais) por fr; item 132 - meio para hemocultura
- cx com 10 frascos de 45ml cada, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por cx; item 133 hemocultura pediátrica: meio de cultura destinado ao isolamento de microrganismos em amostras
de sangue. caixa contendo 10 frascos de 9ml cada, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais
e noventa centavos) por cx; item 134 - alfa naftol frasco 10 ml, ao preço de r$ 9,9000 (nove reais
e noventa centavos) por fr; item 135 - cloreto ferrico 10 ml, ao preço de r$ 9,9000 (nove reais e
noventa centavos) por fr; item 136 - hidroxido de potassio a 40% 10ml, ao preço de r$ 10,6200
(dez reais e sessenta e dois centavos) por fr; item 139 - bac tray 1 sistema destinado a
identificacao bioquimica de bacterias gram negativas , cx c/ 10 testes., ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 140 - bac tray 2 sistema destinado
a identificação bioquímica de bactérias gram negativas, cx c/ 10 testes, ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 141 - bac tray 3 sistema destinado
a identificacao bioquimica de bacterias gram negatives cx c/ 10 testes, ao preço de r$ 131,4000
(cento e trinta e um reais e quarenta centavos) por cx; item 142 - tiras para oxidase c/ 10 tiras,
ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 143 - reativo de
kovacs - frasco de 10 ml., ao preço de r$ 22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por
fr; item 146 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/ certificado de
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calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos)
por un; item 147 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros ( 100 ul ).
(com certificado de calibracao e com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais
e quarenta centavos) por un; item 148 - micropipetas automatica monocanal fixo 250 ul (c/
certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e
quarenta centavos) por un; item 149 - micropipeta automática monoclonal volume fixo de 500
microlitros ( 500 ul ), com certificado de calibração e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$
70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 150 - micropipeta automática monocanal
fixo 20 ml, ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 151 micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de calibracao e c/
ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 70,4000 (setenta reais e quarenta centavos) por un; item 152
- micropipetas automatica autoclavavel monocanal volume variavel de 10 a 100 microlitros, com
certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 139,0400 (cento e trinta e
nove reais e quatro centavos) por un; item 153 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal
volume variavel de 20 a 200 microlitros, com certificado de calibracao e com ejetor de ponteiras,
ao preço de r$ 139,0400 (cento e trinta e nove reais e quatro centavos) por un; item 154 micropipeta automática, monocanal, volume variável de 1000 a 5000 microlitros, com certificado
de calibração e ejetor de ponteiras, ao preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais)
por un; item 155 - jarra de anaerobiose, de material rígido, leve, transparente, capacidade para
2,5l, dimensões 160x150 mm, com tampa e anel de vedação., ao preço de r$ 945,0000 (novecentos
e quarenta e cinco reais) por un; item 157 - detergente nao ionico 1000 ml, ao preço de r$
108,0000 (cento e oito reais) por fr;
4) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 011 - tubo de ensaio de
vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 022 - azul
eosina de metileno (giemsa), ao preço de r$ 39,5000 (trinta e nove reais e cinquenta centavos)
por un; item 037 - fita reagente para urinálise para determinação semiquantitativa de bilirrubina,
urobilinogênio, cetonas, ácido ascórbico, glicose, proteína, sangue, ph, nitrtito, leucócitos e
densidade (11 parâmetros) - frasco com 100 fitas, ao preço de r$ 90,0000 (noventa reais) por fr;
item 046 - swab esteril de plastico sem meio de transporte ( c / 100 unidades), ao preço de r$
66,5000 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos) por pct; item 066 - limpador desincrustante
sc-200 galão de 5 litros, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por gl; item 067 - placa de petri
descartavel 150x15mm , ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item
086 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 36 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de
r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por un; item 102 - deionizador: confeccionado em plastico pvc,
possuir sensor condutivimetro de alarme otico (alertando da necessidade da troca da coluna).
lampada vermelha da celula condutimetrica indicando quando ha necessidade de troca da coluna
intercambiavel. condutividade : 0,7 a 4,0 µ s/cm. resistividade : 1,5 a 0,3 m o xcm. ph: 5 a 8.
eletrolitos totais dissolvidos <1 ppm. dimensoes em cm 20xh77. vazao 50l/hora., ao preço de r$
2.300,0000 (dois mil e trezentos reais) por un; item 104 - cubeta de reação de material plástico,
para uso em coagulômetro modelo maxclott - cx contendo 175 racks com 04 poços cada , ao
preço de r$ 400,0000 (quatrocentos reais) por un; item 105 - cubeta de reação volume 150µl,
material plástico, para uso em coagulômetro modelo quicktime, acompanhado de 100 unidades de
imãs em formato cilíndrico, específicos para esse tipo de cubeta ? cx com 100 unidades, ao
preço de r$ 220,0000 (duzentos e vinte reais) por cx; item 138 - rugai modificado (pessoa e silva
) c/ 25 tubos, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por pct; item 159 - suporte para 8
micropipetas do tipo carrossel, fabricado em plástico, com capacidade para acomodar 6
pipetadores monocanais e 2 multicanais, ao preço de r$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais)
por un; item 161 - disco atb amicacina 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000
(vinte e tres reais) por fr; item 162 - disco atb ampicilina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao
preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 163 - disco atb cefalotina 30 mcg - frasco com
50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 164 - disco atb cefoxitina 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por fr; item 165 - disco
atb ceftazidima 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por
fr; item 166 - disco atb ceftriaxona 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000
(vinte e cinco reais) por fr; item 167 - disco atb ciprofloxacina 05 mcg - frasco com 50 unidades,
ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 168 - disco atb clindamicina 02 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 169 - disco atb
gentamicina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por
fr; item 170 - disco atb norfloxacina 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000
(vinte e cinco reais) por fr; item 171 - disco atb novobiocina 05 mcg - frasco com 50 unidade, ao
preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 172 - disco atb optoquina 05 mcg - frasco
com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 173 - disco atb
oxacilina 01 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr;
item 174 - disco atb penicilina g 10u - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e
cinco reais) por fr; item 175 - disco atb rifampicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 176 - disco atb sulfazotrim 25 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por pç; item 177 - disco atb vancomicina
30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 178
- disco atb amoxacilina + ác. clavulânico 30 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 179 - disco atb bacitracina 10 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 180 - disco atb cefepime 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 181 disco atb eritromicina 15 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 182 - disco atb imipinem 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 183 - disco atb levofloxacina 05 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 184 - disco atb linezolida 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 185 disco atb meropenem 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 186 - disco atb nitrofurantoína 300 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de
r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 187 - disco atb piperacilina + tazobactam 110 mcg frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 188 - disco atb
ampicilina + sulbactam 20 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 189 - disco atb ceftazidima 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 190 - disco atb nitrofurantoína 100 mcg - frasco com 50
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unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 191 - disco atb penicilina 1u frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 192 - disco atb
piperacilina + tazobactam 30-06 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e
cinco reais) por fr; item 193 - disco atb vancomicina 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço
de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 194 - disco atb ampicilina 02 mcg- frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 195 - disco atb gentamicina 30
mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 196 disco atb linezolida 10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco
reais) por fr; item 197 - disco atb polimixina b 300 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 198 - disco atb gentamicina 120 mcg - frasco com 50
unidades, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por un;
5) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 048 - eppendorf de plástico,
estéril, descartável, com capacidade 0,5 ml - pcte 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0400 (quatro
centavos) por un; item 049 - eppendorf de plástico, estéril, descartável, com capacidade de 1,5
ml - pcte 500 unidades, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por un; item 063 - termômetro
para estufas bacteriológicas e esterilização a seco, com escala interna, capilar redondo branco
ou amarelo, preenchimento de mercúrio (hg), variação de -10 a 320ºc, com divisão de 5ºc unidade;, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e seis reais) por un; item 068 - placa de petri
esteril, descartavel, transparente, com divisao para dois compartimentos, lisa, dimensoes: 90 x
15 mm, ao preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por un; item 069 - placa de petri esteril,
descartavel, transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 90 x 15 mm, ao preço de r$
0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 070 - placa de petri esteril, descartavel,
transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 60 x 15 mm, ao preço de r$ 0,4800 (quarenta
e oito centavos) por un; item 077 - agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo, 25x8mm
(verde), estéril, descartável, medida: 21g x 1", não pirogênica, não tóxica, livre de látex, com
cânula em aço inoxidável, siliconizada, trifacetada e com dispositivo de segurança - cx com 100
unidades, ao preço de r$ 38,9000 (trinta e oito reais e noventa centavos) por cx; item 078 agulha múltipla para coleta de sangue a vácuo, 25x7mm (verde), estéril, descartável, medida:
21g x 1", não pirogênica, não tóxica, livre de látex, com cânula em aço inoxidável, siliconizada,
trifacetada e e com dispositivo de segurança- cx com 100 unidades, ao preço de r$ 38,9000
(trinta e oito reais e noventa centavos) por cx; item 088 - bandeja retangular aco inox, sem tampa,
medida: 30 comp. x 20 largura x 04 altura - para 1800 ml aproximadamente, ao preço de r$
66,9000 (sessenta e seis reais e noventa centavos) por un; item 090 - cabo 3 para bisturi 13 cm
(p/lam. 10,11,12 e15), ao preço de r$ 11,6000 (onze reais e sessenta centavos) por un; item 091
- bequer de vidro graduado 100ml , ao preço de r$ 6,2000 (seis reais e vinte centavos) por un;
item 092 - bequer de vidro graduado 250ml , ao preço de r$ 8,6000 (oito reais e sessenta
centavos) por un; item 093 - bequer de vidro graduado 50ml , ao preço de r$ 4,8000 (quatro reais
e oitenta centavos) por un; item 094 - caixa termica 8,5 litros: tampa articulada e alça superior
para fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões
internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as
dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 299,0000
(duzentos e noventa e nove reais) por un; item 096 - caixa termica 15 litros com termometro
contendo tampa articulada e alca superior para facil transporte.material polipropileno, isolante
termico: poliuretano dimensoes aproximadas ( comp x larg x alt ) : 37x25x36 cm. - preferencialmente
na cor azul ou vermelha . a capacidade e as dimensoes podem variar em até 10% para mais ou
para menos. possuir termometro de maxima e minima com funcao °c/°f. peso aproximado de 1,86
kg., ao preço de r$ 198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un; item 099 - glicerina bi destilada:
aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em suspensao,isento de odor, teor de
glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$ 24,9000 (vinte e quatro reais e
noventa centavos) por fr; item 106 - hipoclorito de sodio liquido 2,5%, bactericida, fungicida, nao
causa irritacao dermica ou despigmentacao da pele e nem exala vapores toxicos, utilizado no
processamento de materiais biologicos - embalagem com dados do fabricante, validade com
registro no m.s., ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por lt; item 156 - maleta
com duas bandejas articuladas, com alça e fechamento com trava, em polipropileno (ou similar),
cor: branca , medida aproximada de 37 x 19 x 19 cm, ao preço de r$ 136,0000 (cento e trinta e
seis reais) por pç;
6) CONTRATADA: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 001 - tubo de plástico p/ coleta de sangue a vácuo para vhs manual, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 2ml, com citrato
de sódio 3,2%, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor preta,
acompanhado de pipeta plástica graduada com adaptador de borracha adequado para leitura do
exame vhs manual - pct com 200 unidades, ao preço de r$ 246,0000 (duzentos e quarenta e seis
reais) por pct; item 003 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 4ml, com edta
k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100
unidades, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por cx; item 004 - tubo de plástico para
coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 2ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa
protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 33,0000 (trinta e tres
reais) por pct; item 005 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de
segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 2ml, com fluoreto
de sódio + edta k3, tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor cinza ?
pct com 100 unidades, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por pct; item 006 - tubo coleta a
vácuo com gel separador e ativador de coágulo - tampa com rosca de segurança - volume 5,0 ml
- pct com 100 unidades, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx; item 007 - tubo
de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, parede dupla
pet/ pp, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 2ml, com citrato de sódio 3,2%,
tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor azul - pct com 100 unidades,
ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por pct; item 008 - tubo de plástico para coleta
de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável,
incolor, volume de 3,5ml, com gel separador e ativador de coágulo, tampa de borracha siliconizada
e capa protetora rosqueável na cor vermelha - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 50,0000
(cinquenta reais) por pct; item 009 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema
de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 4ml, tampa de
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borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor branca - pct com 100 unidades, ao
preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por pct; item 013 - tubo para coleta de sangue a vácuo,
em pet, tamanho 16x100mm, estéril, descartável, incolor, volume de 9,0ml, com heparina sódica,
com tampa de borracha siliconizada e capa protetora rosqueável na cor verde - pct com 100
unidades, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por pct; item 014 - tubo de plástico para
coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume 4ml, edta k2 e gel separador, com tampa de borracha siliconizada e
capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta
e oito reais) por pct; item 016 - seringa de plástico em polipropileno, tipo luer, com tampa de
vedação, bico universal, estéril, descartável, incolor, graduada, volume de 3ml, com heparina de
lítio balanceada (concentração mínima de 25 ui/ml) jateada na parede interna da seringa, para
coleta de sangue para gasometria - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 2,6500 (dois reais
e sessenta e cinco centavos) por un; item 075 - torniquete (garrote) descartável, adulto, em
borracha sintética, tipo strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$ 28,5000 (vinte e oito reais
e cinquenta centavos) por cx;
7) CONTRATADA: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
EIRELI - item 002 - tubo capilar de vidro para microhematócrito, sem heparina, volume 70µl,
comprimento 75mm - frasco com 100 unidades , ao preço de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item
029 - alça calibrada descartável 1/100, pacote com 100 unidades, uma extremidade com alça
calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pct; item 030
- alça calibrada descartável 1/1000, pacote com 100 unidades, uma extremidade com alça
calibrada e a outra com ponta afilada., ao preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por pct; item 033
- ponteira universal, descartável, autoclavavel, para micropipetas de volume de 1000 a 5000
microlitros, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por un; item 060 - laminula para camara
de newbauer 20x26x0,4 mm caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por cx;
item 073 - lamínulas de vidro para microscopia, tamanho 22x22 mm - embalagem com 10 cxs com
100 unidades, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco centavos) por cx; item 074 - algodão
hidrófobo em rama - rolo com 500g, ao preço de r$ 12,9000 (doze reais e noventa centavos) por
pct; item 079 - adaptador de agulhas múltiplas para coleta a vácuo de liberação rápida, ao preço
de r$ 0,3000 (trinta centavos) por un; item 083 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 10 ml -vidro
temperado , ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 084 - pipeta de vidro
graduada 1/100 - 5 ml -vidro temperado , ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por
un; item 085 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 2ml, ao preço de r$ 3,8000 (tres reais e oitenta
centavos) por un; item 087 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 72 tubos- 16
x 20 mm, ao preço de r$ 63,2000 (sessenta e tres reais e vinte centavos) por un; item 097 coletor rígido para perfurocortantes. fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável,
permitir a visualização do conteúdo descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para
transporte, tampa com abertura específica para descarte de agulhas e trava para descarte
definitivo. capacidade de 7 litros ( retangular ). atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 28,5000
(vinte e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 098 - coletor rígido para perfurocortantes.
fabricado em plástico rígido de alta resistência, impermeável, permitir a visualização do conteúdo
descartado, conter alça integrada ou apoio lateral para transporte, tampa com abertura específica
para descarte de agulhas e trava para descarte definitivo. capacidade de 0,9 litros ( redondo ).
atender a nr 32 e rdc 302., ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por un; item 101 - rack (ou
estante) para vhs, de plástico, sem graduação, com espaço para 10 tubos, para sistema manual,
ao preço de r$ 86,0500 (oitenta e seis reais e cinco centavos) por un; item 116 - agar (citrato)
simons com 500 gramas, ao preço de r$ 466,3000 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta
centavos) por fr; item 124 - caldo bhi frasco com 500g, ao preço de r$ 396,6000 (trezentos e
noventa e seis reais e sessenta centavos) por fr; item 126 - peptona bacteriologica - frasco com
500g, ao preço de r$ 391,2000 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) por un.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 203/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 200/2020 (Ata de Registro de Preços: 042/2021, 043/2021, 044/2021 e
045/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA para o Bloco III que oferto o valor global
de R$ 59.700,18 (cinquenta e nove mil e setecentos reais e dezoito centavos);
2) CONTRATADA: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para os Bloco II que ofertou o
valor global de R$ 134.500,00 Cento e trinta e quatro mil e quinhentos reais) e Bloco V que ofertou
o valor global de R$ 8.935,50 (oito mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos);
3) CONTRATADA: RESENDE DIAGNOSTICOS EIRELI para o Bloco IV que ofertou o valor global
de R$ 61.448,52 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos)
4) CONTRATADA: GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP para o Bloco VI que ofertou o valor
global de R$ 571,35 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos).
Varginha, 30 de setembro 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
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO, para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com
o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 204/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 201/2020 (Ata de Registro
de Preços: 033/2021 e 034/2021 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 022 - lâmpada 20w para o analisador
bioquimico bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 1.300,0000 (hum mil e trezentos reais) por un;
item 023 - tubo redutor de amostra para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico bs 200e/ bioclin 2200, material plástico -– cx contendo 100 unidades, ao preço de r$
75,9000 (setenta e cinco reais e noventa centavos) por un; item 024 - tanque interno
de
esgoto para o analisador bioquímico cbs 200e / bioclin 2200, ao preço de r$ 1.200,0000 (hum mil
e duzentos reais) por un; item 025 - agulha de reagente/amostra para o equipamento bs200e /
bioclin 2200, ao preço de r$ 4.100,0000 (quatro mil e cem reais) por un; item 026 - bomba knf
grande limpeza interior/exterior para analisador de bioquímica bs200e/bioclin2200., ao preço de
r$ 3.500,0000 (tres mil e quinhentos reais) por un; item 027 - bomba knf pequena limpeza exterior
da agulha para analisador de bioquímica bs200e/bs2200., ao preço de r$ 2.600,0000 (dois mil e
seiscentos reais) por un; item 028 - valvula lee de reagente para analisador de bioquímica
bs200e / bioclin 2200., ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais) por un; item 029
- cubeta de reação para uso em automação, compatível com o analisador bioquímico bs 200e/
bioclin 2200, material plástico - cx contendo 08 racks com 06 poços cada, ao preço de r$
2.200,0000 (dois mil e duzentos reais) por cx; item 030 - seringa de amostra para o analisador
bioquimico bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais) por pç;
item 031 - tubulação de chegada na agulha de amostra para analisador de bioquímica bs200e /
bioclin 2200., ao preço de r$ 500,0000 (quinhentos reais) por un; item 032 - kit de manutencao
preventiva para o equipamento analisador bioquímico - marca bioclin - modelo bioclin 2200/
bs200e, ao preço de r$ 1.580,0000 (hum mil e quinhentos e oitenta reais) por kit; item 033 - placa
do fotômetro para o equipamento analisador bioquímico bs 200e/ bioclin 2200, ao preço de r$
11.600,0000 (onze mil e seiscentos reais) por pç; item 034 - teflon da seringa de amostra/
reagente para bs200/ bioclin 2200, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 035 - válvula
de 3 (três) vias p/ bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 2.200,0000 (dois mil e duzentos reais) por
un; item 049 - placa volumétrica hematoclin 5,3/ bc5300, ao preço de r$ 1.500,0000 (hum mil e
quinhentos reais) por un; item 050 - válvula marron de 03 vias hematoclin 5,3/ bc5300, ao preço
de r$ 2.100,0000 (dois mil e cem reais) por un; item 051 - válvula de 2 (duas) vias p/ hematoclin
5,3 / bc5300, ao preço de r$ 1.900,0000 (hum mil e novecentos reais) por un;
2) CONTRATADA: CMG DIAGNOSTICA LTDA - item 036 - housing para o eletrodo de referência
compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112284180, ao preço
de r$ 2.391,2000 (dois mil e trezentos e noventa e um reais e vinte centavos) por pç; item 037 eletrodo seletivo de cloreto compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche código 3112306180, ao preço de r$ 2.289,3000 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e trinta
centavos) por un; item 038 - eletrodo seletivo de potássio compatível com o analisador de
eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3110338180, ao preço de r$ 2.632,5000 (dois mil e
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 039 - eletrodo seletivo de sódio
compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3110419180, ao preço de r$ 2.539,6000 (dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) por un; item
041 - roller peristaltic pump para o equipamento analisador de ions seletivo marca avl9180,
compativel com o cod.03067343001, ao preço de r$ 143,7000 (cento e quarenta e tres reais e
setenta centavos) por un; item 042 - tube set peristaltic pump ea compativel com o analisador de
eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 03087697001, ao preço de r$ 151,6000 (cento e
cinquenta e um reais e sessenta centavos) por pç; item 043 - harness main tubing compativel
com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3074064001, ao preço de r$
594,3000 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos) por pç; item 044 - fill port
complete ea compativel com o analisador de eletrólitos avl 9180 - marca roche - código 3112519018,
ao preço de r$ 82,9000 (oitenta e dois reais e noventa centavos) por un; item 045 - bobina papel
impressora, tipo papel térmico, comprimento 30m, largura 38mm, aplicação analisador de eletrólitos avl 9180, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por un; item 046 - sensor
de hemoglobina para o equipamento contador de celulas sysmex xs - 1oooi - referencia compativel: hgb unit c2 xs - cod.4951492001 , ao preço de r$ 845,1000 (oitocentos e quarenta e cinco
reais e dez centavos) por pç; item 047 - air pump set n01 para o equipamento contador de celulas
xs 1000i - marca sysmex, ao preço de r$ 2.518,5000 (dois mil e quinhentos e dezoito reais e
cinquenta centavos) por pç.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 212/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 209/2020 (Ata de Registro de Preços: 047/2021 ), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA item 001 - tubo de plástico
para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho 13x75mm, estéril,
descartável, incolor, volume de 4ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha siliconizada e capa
protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 38,4000 (trinta e oito
reais e quarenta centavos) por cx.
Varginha, 30 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO DE CONTRATOS – SETEMBRO/2021
Nº Contrato:
107/2021
Contratada:
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 80.000,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para fornecimento
e instalação de piso vinílico
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 157/2021 – Pregão Presencial nº. 157/2021
Signatário pela Contratada:
Carlos Alberto Lorca Cervellin
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
108/2021
Contratada:
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 157.200,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para fornecimento
de máquinas impressoras a laser e multifuncionais laser, em regime de locação, com fornecimento de suprimentos (toner), incluindo a manutenção preventiva e corretiva
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 161/2021 – Tomada de Preços nº. 001/2021
Signatário pela Contratada:
Nilson de Souza
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
e instalação de sistema de alarme
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

109/2021
MARIA APARECIDA DE MIRANDA VITÓRIO
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 68.500,00
Contratação de serviços especializados para fornecimento
de incêndio
12 (doze) meses
Licitação nº. 167/2021 – Pregão Presencial nº. 166/2021
Maria Aparecida de Miranda Vitório
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
digital, com emissão de laudos
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

110/2021
PLENUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 33.600,00
Contratação de serviços especializados em mamografia
12 (doze) meses
Licitação nº 172/2021 – Pregão Presencial nº. 171/2021
Alessandro Cesário da Silveira
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
111/2021
Contratada:
CLÍNICA MÉDICA ANGIO SUL S/S LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 6.000,00
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Thiago Pinto Breguez
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
112/2021
Contratada:
JMX SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 6.000,00
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Marcos Quintela Sebode
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
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Nº Contrato:
113/2021
Contratada:
SAINT PAUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 6.000,00
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Alexandre Alvarenga Garcia
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
114/2021
Contratada:
ANGIOALERGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 70.000,08
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes
assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Daniandra Figueiredo de Morais Rocha
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
115/2021
Contratada:
F JUNQUEIRA – SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 300.000,00
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Flaviano Pereira Junqueira
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
116/2021
Contratada:
SENE CLÍNICA MÉDICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 1.000,08
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de procedimentos médicos à pacientes assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 004/2021 - Credenciamento nº 004/2021 Chamamento Público nº 004/2021, Inexigibilidade nº 006/2021
Signatário pela Contratada:
Paulo César Silva Sene
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
093/2021 – I aditivo
Contratada:
VMI TECNOLOGIAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Aquisição de equipamento de raio-x fixo
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 115/2020 – Tomada de Preços nº. 001/2020
Signatário pela Contratada:
Marcele Pereira Viegas
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Alteração cláusula 9ª do contrato (dotação orçamentária)
para 16.01.10.302.1090.2042.44.90.52 ficha 115 fonte 200 valor r$ 1230,50 e
16.01.10.302.1090.2042.44.90.52 ficha 310 fonte 100, valor r$ 113.769,50
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Aditado:
Permanece o inicial
Valor Contratado:
R$ 115.000,00
Data do Contrato:
29/07/21
Data do Aditivo:
03/09/21
=
Nº Contrato:
108/2019 – II aditivo
Contratada:
PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a realização
de exames de biopsias por congelação, para pacientes internados na Fhomuv.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 164/2019 – Pregão Presencial nº. 158/2019
Signatário pela Contratada:
Cícero Reis de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento)
Prazo Aditado:
Permanece o inicial
Valor Acrescido:
R$ 16.500,00
Valor Contratado:
R$ 66.000,00
Data do Contrato:
29/11/19
Data do Aditivo:
20/09/21

Nº Contrato:
108/2019 – III aditivo
Contratada:
PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para a realização
de exames de biopsias por congelação, para pacientes internados na Fhomuv
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 164/2019 – Pregão Presencial nº. 158/2019
Signatário pela Contratada:
Cícero Reis de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 29/11/2021
Valor Aditado:
R$ 82.500,00
Valor Contratado:
R$ 66.000,00
Data do Contrato:
29/11/19
Data do Aditivo:
20/09/21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE ADITIVO DE MÃO – DE – OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processo
Administrativo nº 1.283/20; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Ana Claudia Silva Alves TNS/ES/Médico Plantonista Trauma 01.09.2021 a 27.02.2022 Ou até
o provimento do cargo por concurso público.
- Tiago Faria Silva
TNS/ES/Médico Plantonista Trauma 02.09.2021 a 28.02.2022 Ou até
o provimento do cargo por concurso público.
- Diogo Campos Telles
TNS/ES/Médico Plantonista Trauma 02.09.2021 a 28.02.2022 Ou até
o provimento do cargo por concurso público.
REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 30 de Setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº 1.174/20 e 079/21; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Flavia Andreia S. Mendonça
Escriturário 06.09.2021 a 13.11.2021 Ou até o provimento do
cargo por concurso público.
NOME
CARGO
-Kenyo da Silva Baldim TNS/Médico Plantonista Internista
durar o impedimento do titular.

PERÍODO
19.09.2021 a 05.10.2021 Enquanto

REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
TERMO DE DISTRATO:
Kenyo da Silva Baldim – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 166/21 – Distrato em: 18/09/
2021
Varginha, 30 de Setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.491/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 95/2019.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.10.2021, à
servidora ÂNGELA MARIA CELESTINO PEREIRA, matrícula 161705, CPF nº 680.990.886-20,
cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.492/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 159/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. ELSA APARECIDA RODRIGUES, CPF nº 451.197.16687, cônjuge supérstite, dependente habilitada de ARMINDO RODRIGUES, CPF nº 192.689.046-91,
matrícula 200476, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do
cargo efetivo de Motorista de Caminhão, nível 5-J, tendo como última unidade de lotação, a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB, falecido em 09.08.2021, devendo
perceber 100% da remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
09.08.2021, data do óbito.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.493/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal
de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 142/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.10.2021, à
servidora ESMERALDA DE FÁTIMA SILVA, matrícula 026786, CPF nº 510.156.176-20, cargo
efetivo de Escriturário, nível EF-05, lotada na Fundação Hospitalar do Município de Varginha FHOMUV, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.494/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 10910/2020.
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R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.10.2021, à
servidora JOANA BERTOLI RIBEIRO, matrícula 129577, CPF nº 647.131.306-30, cargo efetivo de
Oficial de Administração, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária –
SEAGRI, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.495/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 161/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.10.2021, à
servidora MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE CARVALHO, matrícula 196868, CPF nº 412.431.02691, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de
Educação – SEDUC, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.496/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo
Administrativo nº 160/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. PETRINA HENRIQUE MÓDENA, CPF nº 604.451.22668, cônjuge supérstite, dependente habilitada de VALDEVINO MÓDENA, CPF nº 215.071.986-04,
matrícula 234309, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do
cargo efetivo de Motorista, nível E-12, tendo como última unidade de lotação, a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB, falecido em 13.08.2021, devendo perceber
100% da remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
13.08.2021, data do óbito.
Varginha, 01 de Outubro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 141/2021, DE 1º 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 004/2021, devidamente homologado pela portaria 089/2021;
NOME
NATALIA DE ABREU MARTINS SANTOS

BASE/CARGO
CLASSIF
CAXAMBU/ CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
2º
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Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 004/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 1º 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 142/2021, DE 06 DE OUTUBRO 2021.
DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS.
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, VII, da
Resolução n.º 002/2021 do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas e em consonância com o que determina o art. 3º, IV, da Lei 10.520 de julho de 2002 e
art. 6º, XVI da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR, nos termos da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/2002 os empregados
públicos abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitação – CPL:
CAIQUE BRUNO DA SILVA - Auxiliar Administrativo.
ALAN ALVANIR BARRA DE OLIBVEIRA - Assessor da Gerência Administrativa.
OTÁVIO SANCHES BATISTA - Assessor da Gerencia Administrativa (Suplente).
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 06 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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ANO XXI - nº 1369
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 07/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021
A Câmara Municipal de Varginha/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.366.790/0001-84, com sede a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 –
Centro, neste ato representada por sua Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor
Preço, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de tecnologia da informação para prover link de acesso à Internet, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 26/10/2021 às 14h00min.
Informações/ Edital: Serviço de Compras da Câmara Municipal de Varginha - fone: (0**35)
3219-4757.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.camaravarginha.mg.gov.br no menu:
Transparência – Editais de Licitações.
Varginha/MG, 04 de outubro de 2021.
Zilda Maria da Silva
Presidente da Câmara Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS - SETEMBRO
Aditivo nº 11/2021 ao Contrato nº 011/2018. Firmado em 15/09/2020.
Objeto: Prorroga o prazo da vigência do contrato.
Prazo: 12 meses
Valor: Mantido originário
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Ala Segurança Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Lindon Carlos Ferreira Filho
Obs: Contrato inicial firmado em 25/09/2018.
=
Aditivo nº 12/2021 ao Contrato nº 05/2021. Firmado em 21/09/2021.
Objeto: Reajusta o valor do combustível compreendido por gasolina comum.
Valor: R$ 6,317 por litro.
Prazo: Mantido Originário.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Posto CN Comércio de Combustíveis Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria.
Obs: Contrato inicial firmado em 15/03/2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRÉ-INSCRIÇÃO DE CHAPAS – PROCESSO DE ELEIÇÃO 01/2021
RELAÇÃO FINAL - 28/09/2021
ESCOLA/CEMEI
E. M. Antônio de Pádua Amâncio R. Dom Joseph Kallas, s/nº - Fátima

Nº DE CHAPAS
INSCRITAS
---

CANDIDATOS
----------

E.M. Domingos Ribeiro de Rezende R. Professora Helena Reis, nº 152 – Centro

1

Juliana de Paula Mendonça (Diretor)
Claudete Aparecida Rezende (Vice-diretor)
Marisa Helena Carvalho Mesquita (Vice-diretor)

E.M. Dr. Jacy de Figueiredo R. Manoel Vida, s/nº - Imaculada

---

----------

E.M. José Augusto de Paiva R. Vereador José Dalia, s/nº - Santana

1

Josiane Lopes (Diretor)
Helaina de Fátima Vinhas Pereira (Vice-diretor)
Marialva dos Reis (Vice-diretor)

E.M. José Camilo Tavares R. Londres, nº 360 – Vila Barcelona
E.M. Matheus Tavares Av. Tolstói Teixeira Reis, nº 152 – Sete de Outubro
E.M. Prof. Wanderley Bueno de Oliveira R. Inês Leonina Bichara, nº 55 - Carvalhos

-------

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

E.M. Professora Helena Reis R. Oswaldo Sigiane, s/nº - Parque das Acácias

1

Maria José Maganha Terra (Diretor)
Elizabeth de Fátima Bartelega Domingueti (Vice-diretor)
Gizelda Aparecida Pompeu Ferreira (Vice-diretor)

E.M. Professora Maria Aparecida Abreu Av. Ieda Carvalho Silva, s/nº - Damasco

---

----------

E.M. São José R. Antônio Justiniano de Paiva, s/nº - São Geraldo

---

----------

E.M. Cláudio Figueiredo Nogueira Fazenda Remanso
E.M. Emílio Justiniano de Rezende Silva Fazenda dos Tachos

---

----------

E.M. Paulo Cândido de Figueiredo Fazenda dos Coqueiros
E.M. José Pinto de Oliveira Fazenda Pinhal

1

Regina Goulart da Rocha (Diretor)

CEMEI Mãe Rosa Travessa Santos Anjos, nº 29 – Centro
CEMEI Nossa Senhora das Graças R. Francisco Guedes Jr, s/nº - Centenário

1

Kátia Priscila Vazzi Estevam (Diretor)

CEMEI Pequeno Polegar R. Antônio Augusto Domiciano, nº 14 – Santa Maria
CEMEI Luiz de Melo Viana Sobrinho R. dos Operários, nº 360 – Vila Registânia

1

Andréa Cristina dos Reis (Diretor)

CEMEI Clery Forjaz Loureiro R. Xingu, nº 140 – Santana
CEMEI Marília Valle e Costa R. Ronald Swerts, nº 275 – Parque das Grevíleas

3

Cassiana Mendes Leandro (Diretor)
Denise Maria Borges da Costa de Oliveira (Diretor)
Maria Aparecida Vitório (Diretor)

CEMEI Fanny Nogueira Al. Das Garças, s/nº - Parque das Acácias
CEMEI Novo Tempo Bairro Novo Tempo

1

Adriana Aparecida Silva Pereira (Diretor)
Elisângela Aparecida Bernardo (Diretor)

CEMEI Ângela Aparecida Moreira Rua José Alves Ferreira, nº 95 – Sagrado Coração
CEMEI Reino dos Carvalhos Rua Horário de Carvalho, nº 65 – Carvalhos

1

Flaviane Aquilis Boa Morte (Diretor)

CEMEI Ieda Carvalho Silva Av. Manoel Vida, s/nº - Imaculada
CEMEI Maria Amélia de Jesus R. Maria Nazareth, nº 845 – Vila Murad

1

Cinira de Fátima Martins (Diretor)

CEMEI Nave Mágica R. Finlândia, nº 326 – Jardim Andere
CEMEI Hortência Corina Ferreira R. Marcelino Rezende, nº 72 – Catanduvas

1

Débora Araújo Bruziguessi (Diretor)

CEMEI Professora Ariadna B. Gambogi Mesquita Av. Jacinto Zanateli, s/nº - Jd. Corcetti
CEMEI Professora Alice P. Silva Gomes Av. Prof. João Augusto, nº 200 – Jardim Estrela II

1

Miriam do Amaral (Diretor)

CEMEI Mundo Encantado R. Elvio Paiva, nº 280 – Padre Vitor
CEMEI Profª Santusa Mª R. de Rezende Avenida Ieda Carvalho Silva, s/nº - Damasco

2

Cassia de Fátima Gabriel (Diretor)
Carla Patrícia Amorim Santos (Diretor)

CEMEI Célia Campos Tavares R. Samuel Eli de Araújo, s/nº - Pq. Rinaldi
CEMEI Girassol R. Antônio Justiniano de Paiva, nº325 – São Geraldo

1

Maria Rosângela Fernandes (Diretor)
Daniele de Sousa Moura Garcia (Diretor)

Ana Lúcia Prado
Presidente - COAFE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA TRÍPLICE – PROCESSO DE ELEIÇÃO 01/2021
RELAÇÃO FINAL – 04/10/2021
ESCOLA/CEMEI
E. M. Antônio de Pádua Amâncio R. Dom Joseph Kallas, s/nº - Fátima

CANDIDATOS INDICADOS – DIRETOR ESCOLAR
Ana Cláudia Gamboge Ferreira Maiolini
Janaína André Pimenta Alves
Poliana Brito Alves Nogueira

E.M. Dr. Jacy de Figueiredo R. Manoel Vida, s/nº - Imaculada

Maria Emília Ôngaro
Marlúcia Marques Rodrigues
Vanda Messias Alves
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RELAÇÃO FINAL – 04/10/2021

E.M. José Camilo Tavares R. Londres, nº 360 – Vila Barcelona

Janaína Santos Batista Cardoso
Márcia Ribeiro Destéfani Lourençoni
Roberta Tavares Cardoso Boareto

E.M. Matheus Tavares Av. Tolstói Teixeira Reis, nº 152 – Sete de Outubro

Andrea Cassano Ferrer
Franciene Pederiva Gisele
Poliana Bartelega Penha

E.M. Professora Maria Aparecida Abreu Av. Ieda Carvalho Silva, s/nº - Damasco

Andrezza Araújo Bruziqueci
Giselle Maria Ribeiro de Souza
Nivânia Aparecida Silva

E.M. São José R. Antônio Justiniano de Paiva, s/nº - São Geraldo

Maria do Carmo Coimbra Toledo
Paula Renata de Brito
Vera Lúcia Dos Santos e Santos
Ana Lúcia Prado
Presidente - COAFE

