POPULAÇÃO APROVA NOVA ILUMINAÇÃO DE
LED NAS RUAS E AVENIDAS DE VARGINHA

PÁG. 6

Varginha recebe lote da vacina
astraZeneca contra a Covid-19
Na segunda-feira, 01, o secretário de Estado Adjunto de Saúde, Marcelo
Cabral foi recebido pelo prefeito de Varginha, Vérdi Melo quando ocorreu a
vacinação simbólica da AstraZeneca. Pág. 3

Varginha na luta contra a dengue
O Mutirão da Dengue nos Bairros Cruzeiro do Sul e Novo Tempo levou dois
dias para ser concluído. Na quarta-feira e quinta-feira, foram coletados 27
caminhões e 123 pneus. O próximo Mutirão, na quarta-feira, dia 10, será no
Bairro Carvalhos. A Prefeitura pede aos moradores para que já comecem a
fazer uma ampla faxina e juntar tudo que é inservível que deve ser colocado
na calçada, no próximo dia 10, bem cedo, antes das 7h para ser recolhido
pelos caminhões e agentes. Só não são recolhidos galhos de árvores e
restos
de
construção.
Moradores das
demais regiões
da
cidade
devem manter
casas, quintais
e
terrenos
limpos nessa
época
de
chuva, pois é
necessário o
envolvimento
de todos no
combate,
principalmente
à dengue.
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população já foi de aproximadamente 3 mil pessoas infectadas para
cada milhão de habitantes. Logo, se os acidentes de trabalho no Brasil
fossem uma doença infecciosa, sua capacidade de contágio seria
cinco vezes maior do que a proliferação de COVID-19.

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO
DO EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
Certamente você já ouviu alguém dizer alguma dessas frases:
- Usar EPI pra quê?
- Eu exerço essa atividade há anos e nunca me machuquei!
- Esse EPI me incomoda, não vou usar não!
Começaremos falando o que praticamente todos já sabem:
Equipamento de Proteção Individual - EPI - é a nomenclatura dada a
um artefato de uso particular que tem como premissa minimizar a
possibilidade de acidentes e doenças ocupacionais, as quais são
comuns a alguns ambientes de trabalho. Entretanto, o que muitas
pessoas não sabem é que, no Brasil, cerca de 4 milhões de acidentes
de trabalho são registrados por ano, podendo esse número ser ainda
maior.
Dados do Ministério da Economia atestam que foram contabilizados
cerca de 38 milhões de empregos formais antes da pandemia. Se
confrontarmos esses dados com o número de acidentes de trabalho
registrados, obtemos o alarmante número de 15 mil casos por milhão
de trabalhadores. Para entendermos melhor a abrangência disso,
façamos o seguinte comparativo: Na Itália, um dos países mais
afetados pela pandemia de COVID-19, a incidência da doença na
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Ainda que existam diversos riscos relacionados à atividade laboral, a
negligência quanto ao uso do EPI é um dos agravantes que majoram
a intercorrência de um acidente de trabalho. Além de se fornecer,
deve-se estimular a utilização do EPI e garantir que o equipamento
possua características que assegurem o conforto do trabalhador,
dentre as quais estão: praticidade no uso, proteção adequada ao
risco, manutenção e substituição, quando necessário, e elevada
resistência e durabilidade.
Além do que já foi exposto, treinamentos e fiscalizações devem ser
rotineiros. É característica intrínseca do ser humano a preservação
da própria vida, porém, ocorre que, ao exercer a mesma atividade
repetidamente por longos períodos de tempo, há o surgimento natural
de determinado grau de relaxamento/autoconfiança e é exatamente
nesse momento que o acidente de trabalho acontece, geralmente,
por um destes três fatores: negligência, imprudência ou imperícia.
A utilização correta do EPI nesses casos pode ser a diferença entre
a vida ou o óbito, entre a perda ou não da integridade física, ou, até
mesmo, entre a ocorrência ou não de um acidente de trabalho. Muitos
são os prejuízos com os acidentes e com as doenças do trabalho,
uma vez que quando uma destas duas moléstias acontece acabam
por gerar afastamentos.
Para cada função exercida existem diversos riscos atrelados, porém,
utilizando-se o equipamento de proteção individual, há grande
diminuição dos potenciais danos que poderiam ser causados durante
um eventual acidente de trabalho. É de suma importância que a
administração estimule a utilização do EPI e o servidor adote o
equipamento como sendo parte primordial da rotina laboral.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Secretário de Estado Adjunto de Saúde
acompanha a 1ª dose da AstraZeneca em Varginha
Em janeiro de 2021 o Governo
de Minas iniciou a maior
operação da história para
vacinar os mineiros; a
distribuição das vacinas pela
Secretaria de Estado de
Saúde foi realizada em tempo
recorde, assim como a
vacinação, que já começou
nos 853 municípios mineiros.
Na segunda-feira, 01, o
secretário de Estado Adjunto de Saúde,
Marcelo Cabral juntamente com o
prefeito de Varginha, Vérdi Melo e o
secretário municipal de Saúde, Luiz
Carlos Coelho participaram de um ato

simbólico em que 10 profissionais da
saúde foram imunizados.
A primeira dose da vacina
AstraZeneca foi aplicada na agente
comunitária de saúde, Dirceia Maria
Costa, que não escondeu a emoção e
agradeceu a Deus pela oportunidade.
Posteriormente
outros
nove
profissionais da saúde foram
imunizados.
Em seu pronunciamento o
prefeito Vérdi Melo agradeceu ao
Governo do Estado pela proximidade
com os municípios e pela maneira que
conduz todas as estratégias de
combate à Covid-19, dando todo o
suporte aos prefeitos. “Vivemos um
momento difícil onde as decisões
precisam ser rápidas e certeiras. Hoje

nosso maior desafio e fazer com que
a população compreenda a gravidade
deste momento e faça sua parte” disse
Vérdi.
Também o secretário de
Saúde, Luiz Carlos, agradeceu ao
Governo do Estado e reforçou que
embora a vacinação tenha chegado é
preciso manter os protocolos de
segurança e prevenção.
O secretário Marcelo Cabral
falou de todo o esforço implementado
pelo governador e equipe para viabilizar
a vacina bem como as medidas de
enfrentamento adotadas pelo estado.
Ele agradeceu o apoio da Prefeitura na
pessoa do prefeito Vérdi Melo e se
colocou à disposição para juntos
vencerem esta batalha.

Cerimônia
A solenidade aconteceu no
jardim do Hospital de Campanha e
contou ainda com as presenças do
assessor especial da Secretaria de
Governo, Ibiraty Martins, do viceprefeito de Varginha, Leonardo Ciacci;
do secretário municipal de Governo,
Honorinho Ottoni, da superintendente
regional de Saúde, Regina Paula
Ferreira Pinto Siqueir e representando
o vice-diretor do campus Unifal
Varginha, professor Silvio Salgado; a
coordenadora administrativa do
campus, Iêda Gomes Francisco, e o
presidente da Associação Médica e
do Sindicato dos Médicos de
Varginha, Adrian Nogueira.

PÁTIOS DA SOSUB RECEBEM MELHORIAS
O Setor de Segurança do Trabalho da Prefeitura, em
parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos – SOSUB, realizaram melhorias nos pátios da
SOSUB que fica no bairro Pinheiros.
Com o intuito de assegurar a saúde e a segurança
dos servidores que frequentam o local, foram feitas
melhorias como a instituição da Rota Segura que consiste
em garantir um local reservado para a circulação de
pessoas dentro de ambientes que apresentam grau de
risco elevado no que tange a circulação de veículos de
portes variados. Os servidores podem acessar todas as
dependências dos pátios utilizando esta rota e, desta
forma, manterem-se a salvo, evitando atropelamentos.
Outra novidade foi a adoção do “Limite de Velocidade”
sendo que agora o máximo de velocidade de circulação
dentro do pátio, para veículos de todos os portes é de
20km/h. Também foram colocados faixa de pedestres e

"Pare" em pontos estratégicos.
O projeto foi idealizado e coordenado pelo engenheiro de
Segurança do Trabalho, Leandro Nascimento. A execução
ficou a cargo do Departamento Municipal de Transporte e
Trânsito - DEMUTRAN.
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FUNDAÇÃO CULTURAL

Agnaldo Montesso

5ª da Boa Música recebe inscrições de bandas para as lives

Banda Grilo à Paisana participou da live do 5ª da Boa Música em 2020

As bandas interessadas em participar das lives
do projeto 5ª da Boa Música já podem se inscrever
pelo site da Fundação Cultural. Os shows da
temporada 2021 serão retomados no início de março
e transmitidos pelas redes sociais às quintas-feiras,
sempre às 20h, até que o projeto possa ser
realizado de forma presencial na Estação Ferroviária
de Varginha.
De acordo com Marquinho Benfica, diretorsuperintendente da Fundação Cultural, o 5ª da Boa
Música, nestes 12 anos de história, tem se
reinventado para levar entretenimento para a
população de Varginha e região. “Vamos fazer um
investimento para garantir a qualidade da
transmissão dos shows, que poderão ser assistidos
ao vivo por pessoas do mundo todo através das
redes sociais. Queremos contemplar todos os
estilos musicais para atender todos os gostos de
quem vai assistir”, destaca Marquinho Benfica.
Para o prefeito Vérdi Lúcio Melo, “o 5ª da Boa
Música já é um projeto consolidado em nossa
cidade e referência para todo o país. Em 2021,
queremos possibilitar que os shows continuem
acontecendo, mesmo de forma remota, para mostrar
o talento de nossos músicos e levar diversão para
a população, neste momento tão difícil pelo qual
estamos passando, mas que logo será vencido por
todos nós”.
O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura
de Varginha, que é realizada pela Fundação Cultural.
Em 2021, o projeto completa 12 anos de história e
já conta mais de 400 edições. Mais informações
pelo (35) 3690-2705 ou pelo e-mail
eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Cadastro no Sistema Municipal de Cultura é reaberto
Os profissionais da área artística e cultural de
Varginha, que ainda não estão inscritos no Sistema
Municipal de Cultura, podem fazer o cadastro a partir
desta quarta-feira (03/02). O formulário de
cadastramento está disponível no site
www.varginhacultural.com.br, onde há também um
link para a consulta dos profissionais já cadastrados
e que, por isso, não precisam enviar novamente os
dados.
O sistema é gerenciado pela Fundação Cultural
e tem o objetivo de reunir informações sobre os
trabalhadores da cultura da cidade e é requisito para
participação em futuros editais de incentivo. Após
enviar os dados pelo site e eles serem validados, a
Fundação Cultural vai disponibilizar um número de
cadastro.
Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (35) 3690-2700 ou ainda pelo e-mail
superintencia@fundacaoculturaldevarginha.com.br.
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Prefeito Vérdi Lúcio Melo visita obra
de reforma do Theatro Capitólio
Agnaldo Montesso

O vice-prefeito Leonardo Ciacci, o prefeito Vérdi Melo, o diretor do Theatro
Capitólio, Paulo Sérgio Rosa e o diretor-superintendente da Fundação Cultural,
Marquinho Benfica

Reforma deve durar cerca de 4 meses

O prefeito Vérdi Lúcio Melo
visitou na manhã da quinta-feira
(04/02) a obra de reforma e
revitalização do Theatro Municipal
Capitólio que foi iniciada esta
semana. Acompanhado do viceprefeito Leonardo Ciacci, do diretorsuperintendente da Fundação
Cultural, Marquinho Benfica, e do
diretor do Theatro, Paulo Sérgio
Rosa, o prefeito conversou com os
responsáveis pela obra que deve
durar cerca de quatro meses.
“A nossa gestão tem investido
em todos os setores da cidade,
independente
do
nosso
enfrentamento à Covid-19. Não é
uma tarefa das mais fáceis. Hoje
estamos aqui no Theatro Capitólio
acompanhando o início da
revitalização. Temos a certeza que
vamos resgatar esse espaço para
que, num futuro muito breve,
possamos ter grandes eventos para
população acompanhar. Vamos dar
vida a este teatro que sempre foi
importante para a população de
Varginha e do Sul de Minas”.
Para o vice-prefeito Leonardo
Ciacci, esta reforma “é o resgate de
uma dos maiores patrimônios
culturais que Varginha tem.
Estamos preparando para receber,
num futuro próximo, os maiores
espetáculos como esta casa já
recebeu. Parabenizo toda equipe do
Governo Vérdi e da Fundação
Cultural pela preocupação com
estes espaços públicos e com a
nossa cultura, que é uma das
nossas maiores riquezas”.
O diretor-superintendente da

Fundação Cultural, Marquinho
Benfica, destacou que o Theatro
Capitólio é um patrimônio do povo
de Varginha. Segundo ele, “estão
previstas a substituição do sistema
elétrico para suportar os
equipamentos de som e iluminação
mais modernos, a recuperação da
pintura interna e externa, o
tratamento do piso de madeira e dos
ladrilhos
hidráulicos
e
a
manutenção das janelas, portas,
cortinas e cadeiras da plateia.
Temos um projeto futuro de instalar
um ar-condicionado central, e, por
isso, também a importância de
substituirmos o sistema elétrico para
aguentar esta carga”.
A revitalização está orçada em
R$ 534 mil. O investimento é
proveniente de recursos do ICMS
Patrimônio Cultural depositado no
Fundo Municipal de Preservação do
Patrimônio, que é destinado
exclusivamente para a preservação
dos bens patrimoniais de Varginha.
A empresa responsável é a TriService Engenhart’s e Terceirização
Ltda.
O diretor do Theatro Capitólio,
Paulo
Sérgio
Rosa,
está
acompanhando de perto todo o
trabalho e espera que logo que a
obra seja finalizada também
tenhamos a Covid-19 controlada
para possibilitar eventos no espaço.
“O Theatro Capitólio está no
coração de Varginha. Aguardamos
ansiosos para que logo a plateia
esteja lotada para acompanhar os
espetáculos artísticos e culturais”,
disse o diretor.
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Prefeitura prossegue com a troca de lâmpadas
comuns pela tecnologia LED em ruas e avenidas
Dando continuidade as obras
de melhoria da iluminação pública da
cidade, a Prefeitura de Varginha
começou o ano com o planejamento
de realizar a substituição de mais 9.000
luminárias de vapor de sódio pela nova
tecnologia de LED em ruas e avenidas
da cidade. No ano passado foram
substituídos 7.800 pontos de
iluminação para a tecnologia LED,
totalizando 45% de todo o parque
instalado, gerando economia para os
cofres públicos e mais segurança para
a população, e o resultado surpreendeu
muita gente com a claridade das ruas.
De acordo com os Projetos serão
substituídos 17.200 pontos de
iluminação do município de Varginha,
correspondendo
600Km de ruas e
Bairro Imaculadaa Conceição
avenidas da cidade e praças públicas.
“A iluminação pública é um
serviço essencial para os centros
urbanos, por contribuir para a
segurança da população e para o
tráfego de veículos. Além de iluminar
ruas, avenidas, praças, monumentos
históricos e demais logradouros
públicos, se constitui num importante
fator para melhoria da imagem das
cidades, favorecendo o comércio, o
turismo e o lazer”, justificou o prefeito
Vérdi Melo.
“Um detalhe importante é que
todas as luminárias instaladas são
fabricadas em Varginha pela Philips
Signify, gerando emprego e renda na
cidade, além da qualidade comprovada
do material, como um dos melhores do
país”, disse o prefeito Vérdi.
Impactante destacar que já
estão praticamente concluídas as
áreas 1, 2, 2.1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, com
exceção de algumas avenidas, cujas
luminárias serão substituídas até abril

desse ano, devido aos projetos e as
condição técnica.
A previsão de conclusão da
obra de troca para LED está prevista
para o primeiro semestre desse ano.
Projetos de expansão de
iluminação pública:
Paralelo a essa obra de grande
investimento, a Prefeitura de Varginha
está concluindo o levantamento de
demandas da população para projetos
e execução de obras de expansão de
iluminação pública da cidade em ruas,
avenidas e praças.
São 55 obras com instalação
de postes, rede elétrica e luminárias
de LED, a serem realizadas nos
próximos 120 dias, atendendo às
solicitações da população represadas
em 2020.
O investimento para execução
dos serviços será de R$ 600 mil e
conclusão prevista também para o
primeiro semestre.
A cidade foi dividida em 19 áreas,
para facilitar a gestão da obra e a
agilidade da empresa executora:
1- Jardim Aurea/Corcetti e adjacências
2- Fátima / Boa Vista e adjacências
2.1- Belo Horizonte e adjacências
3- Santa Luiza e adjacências
4- Imaculada e adjacências
5- Rezende / Jardim Andere e adjacências
6- Centenário e adjacências
7- Sion e adjacências
8- Cidade Nova / Carvalhos e adjacências
9- Vargem e adjacências
10- região da Vila Barcelona
11- região do Bom Pastor
12- região da Av. Princesa do Sul
13- região dos Campos Elíseos
14- Centro e adjacências
15- Praças com Medição
16- Praças sem Medição *
17- Alta Villa/Imperador e adjacências
18- Área Rural

Vantagens da tecnologia LED Para a população:
• Modernização tecnológica do sistema de iluminação pública com a
utilização de equipamentos energeticamente eficientes e de maior vida útil;
• Melhoria da qualidade da iluminação pública;
• Melhoria das condições de segurança pública durante a noite;
• Melhoria do tráfego de veículos e de pedestres com vias mais iluminadas;
• Maior satisfação da população com o serviço de iluminação pública;
• Melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município.
Vantagens para a Administração Pública (Município de Varginha):
• Favorecimento da segurança pública;
• Melhoria da imagem noturna da cidade;
• Incremento das atividades econômicas, turísticas e de lazer;
• Redução dos gastos com a conta de energia elétrica de iluminação
pública;
• Redução dos custos de manutenção com a utilização de equipamentos
mais eficientes e de maior vida útil;
• Geração de empregos e renda considerando-se a fabricação das
luminárias em fábrica do próprio município.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
DECRETOS

DECRETO Nº 10.141, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.667/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2020 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.667 de 16
de dezembro de 2019, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 – 2565 4.4.90.00.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2498)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0035
VALOR: 90.000,00
TOTAL: 90.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 90.000,00
(noventa mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.122.6200 – 2485 3.1.90.00.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (766)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 90.000,00
TOTAL: 90.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2020.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, INTERINO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.183, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.667/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação;
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2020 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º e art. 7º, inciso I da Lei
nº 6.667 de 16 de dezembro de 2019, os créditos adicionais suplementares no valor de R$
544.492,78 (quinhentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e
oito centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 – 2571 4.4.90.00.00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (313)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.2001
VALOR: 1.000,00
09.00.00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
09.01.02 COORD. SUPERVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS
15.122.5300 – 2485 3.1.90.00.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (549)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 432.322,72

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.122.6200 – 2485 3.1.90.00.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (765)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 405,41
18.122.6200 – 2485 3.1.90.00.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (766)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 110.764,65
TOTAL: 544.492,78
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 – 2571 3.3.90.00.00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (271)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.2001
VALOR: 1.000,00
Art. 3º O crédito aberto por este Decreto será coberto também pelo excesso de arrecadação do
recurso de fonte 100, código de aplicação 100.0025 - AUXÍLIO FINANC LC 173/2020
ENFRENTAMENTO COVID-19, com base nas receitas realizadas até o dia 18 de dezembro de
2020, no valor de R$ 543.492,78 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e
dois reais e setenta e oito centavos), conforme constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 18 de dezembro de 2020.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAM LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, INTERINO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
100 – Recursos Ordinários
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
100.0025 - AUXÍLIO FINANC LC 173/2020 ENFRENTAMENTO COVID-19
RECEITA:
1.7.1.8.99.1.1.0005 - AUXÍLIO FINANC LC 173/2020 ENFRENTAMENTO COVID-19 (1593)
CONTA BANCÁRIA:
629 – BRASIL AF LC 173 ENFR COVID-19, Ag. 032-9 C/C 5.572-7
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.492.688,76
3.246.344,38
3.252.314,29
0,00
0,00
0,00
12.991.347,43

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
12.991.347,43
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
129.913,46
Decreto 9.904/2020
64.926,88
Decreto 9.934/2020
32.463,44
Decreto 9.987/2020
32.523,14
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
543.492,78
(=) SALDO REMANESCENTE EM 18/12/2020 12.317.941,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.193, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.667/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.667
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de 16 de dezembro de 2019, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 55.658,59
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 – 2659 3.3.91.00.00
GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2025)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0005
VALOR: 55.658,59
TOTAL: 55.658,59
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0005, transferência de recursos PROGRAMA
PROHOSP ANO 2011, com base nas receitas realizadas até o dia 22 de dezembro de 2020,
conforme constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de dezembro de 2020.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, INTERINO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0004 - SES PROHOSP(HBP) (598)
CONTA BANCÁRIA:
9315 – BRASIL SES PROHOSP 2011, Ag. 032-9 C/C 65.097-8
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

66.572,08
66.572,08
66.572,08
517.298,22
174.196,91
86.543,70
86.543,70
0,00
487.085,71
88.762,77
88.762,77
88.762,78
1.817.672,80

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
1.000.000,00
(=) EXCESSO APURADO
817.672,80
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
55.658,59
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
355.051,09
Decreto 9.983/2020
355.051,09
(=) SALDO REMANESCENTE EM 22/12/2020
406.963,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.195, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.667/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.667
de 16 de dezembro de 2019, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 97.638,16
(noventa e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 – 2659 3.3.90.00.00
GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2159)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0005
VALOR: 97.638,16
TOTAL: 97.638,16
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0005, transferência de recursos PROGRAMA
PROHOSP ANO 2011, com base nas receitas realizadas até o dia 26 de novembro de 2020,
conforme constante do Anexo I deste Decreto.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de dezembro de 2020.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAM LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, EM EXERCÍCIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, INTERINO
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0005 - PROGRAMA PROHOSP ANO 2011
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0007 - SES PROHOSP (HRSM) (1270)
CONTA BANCÁRIA:
9315 – BRASIL SES PROHOSP 2011, Ag. 032-9 C/C 65.097-8
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

73.228,62
73.228,62
73.228,62
588.848,93
195.276,31
97.638,16
97.638,16
390.552,61
146.457,24
97.638,16
97.638,16
97.638,14
2.029.011,73

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
1.172.000,00
(=) EXCESSO APURADO
857.011,73
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
759.373,59
Decreto 9.910/2020
27.087,42
Decreto 9.976/2020
390.552,61
Decreto 9.995/2020
48.819,08
Decreto 10.038/2020
97.638,16
Decreto 10.089/2020
97.638,16
Decreto 10.133/2020
97.638,16
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
97.638,16
(=) SALDO REMANESCENTE EM 23/12/2020
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.201, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.667/2019.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2020 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.667 de 16
de dezembro de 2019, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 110.000,00 (cento e
dez mil reais), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.01 FUNDO DE MAN. ENS. BÁSICO E VAL. MAGIST.
12.361.2300 – 2591 3.1.90.00.00
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (337)
Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0000
VALOR: 110.000,00
TOTAL: 110.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 110.000,00
(cento e dez mil reais), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.01 FUNDO DE MAN. ENS. BÁSICO E VAL. MAGIST.
12.361.2300 – 2591 3.1.90.00.00
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1154)
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Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0000
VALOR: 110.000,00
TOTAL: 110.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de dezembro de 2020.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, INTERINO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.214 DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NÃO AUTORIZAÇÃO DE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES
PÚBLICAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL NOS
DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 10.173 de 17 de dezembro de 2020 que prorrogou,
novamente, a situação de emergência em saúde pública no Município de Varginha por mais 60
(sessenta) dias, a contar do dia 1º de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 10.207 de 13 de janeiro de 2021 que proibiu os eventos
festivos em geral ou os que provoquem aglomeração de pessoas, em áreas públicas ou privadas, sejam em sítios, boates, salões de festas, casas de espetáculos, áreas de clubes, e afins,
assim como o Decreto Municipal nº 10.221 de 28 de janeiro de 2021 que prorrogou referidas
proibições;
CONSIDERANDO o aumento dos casos de infecção pela COVID-19 registrados no Município de
Varginha, bem como, o aumento do número de mortes e da taxa de ocupação dos leitos dos
Hospitais no Município, de forma que, diante do atual cenário, é de suma importância continuar
aplicando as medidas incisivas de combate e prevenção ao Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que tradicionalmente no Município de Varginha é concedido, aos servidores
públicos municipais, ponto facultativo nos dias correspondentes ao Carnaval e à Quarta-feira de
Cinzas;
CONSIDERANDO que a adoção de referidos pontos facultativos teria o potencial de incentivar
viagens e aglomeração de pessoas em espaços públicos e privados, no sentido inverso do
preconizado pelos Decretos Municipais, Protocolos Sanitários e recomendações expedidas
pelas autoridades de saúde;
CONSIDERANDO que incumbe ao Chefe do Poder Executivo Municipal a execução de políticas
públicas relacionadas, inclusive, à saúde, tratando-se de atos de gestão e mérito administrativo,
balizados pelos critérios de oportunidade e conveniência;
DECRETA:
Art. 1º Não haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Varginha nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021,
relativos ao Carnaval, e no dia 17 de fevereiro de 2021, referente à Quarta-feira de Cinzas.
Art. 2º Fica estritamente proibida a concessão de autorização das chefias máximas das
Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta para compensação de
banco de horas, lidap, dispensa ou qualquer outra forma de liberação das atividades regulares
nos dias referenciados no art. 1º deste Decreto.
Art. 3º O ponto facultativo geral que tradicionalmente é concedido na Administração Pública
Municipal Direta e Indireta na terça-feira de Carnaval fica convertido em folga individual equivalente a 1 (hum) dia de trabalho, a ser concedida pelas chefias imediatas de cada Secretaria e
Órgão da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, em comum acordo com cada servidor, o que deverá ser realizado num prazo de até 1 (hum) ano, a contar da publicação do
presente Decreto, desde que cessada a situação de emergência em saúde pública no Município
de Varginha, e sem prejuízo ao serviço público municipal, ficando vedada, em qualquer
circunstância, a concessão de folga coletiva.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de janeiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
RENATO SÉRGIO PEREIRA
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.220, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
DEFINE AS DATAS DE VENCIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto no Artigo 51 da Lei Municipal n° 2.872/1996, alterado pelo Artigo 1º
da Lei n° 6.783/2020 e no § 1º do Artigo 54 da Lei Municipal n° 2.872/1996, alterado pelo Artigo 2º
da Lei 6.783/2020,
DECRETA:
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Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido mensalmente pelas empresas
prestadoras dos serviços contidos na Lista de Serviços sujeitos à incidência desse imposto,
deverá ser recolhido:
I – até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à efetiva prestação do serviço;
II – mediante geração de guia pelo próprio contribuinte, através de plataforma disponibilizada pela
Prefeitura para essa finalidade.
§ 1º Deve ser incluído na guia para pagamento do imposto, obrigatoriamente, o imposto
correspondente a todo serviço efetivamente prestado no mês.
§ 2º As disposições deste artigo não se aplicam ao imposto devido nos termos do § 3º do Artigo
6º da Lei n° 4.021/2003.
Art. 2° O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza retido pelos tomadores de serviços
deverá ser recolhido:
I – até o dia 15 (quinze) do mês subsequente à data da execução do serviço tomado;
II – mediante geração de guia pelo próprio responsável, através de plataforma disponibilizada
pela Prefeitura para essa finalidade.
§ 1º Deve ser incluído na guia para pagamento do imposto, obrigatoriamente, o imposto
correspondente a todo serviço tomado no mês.
Art. 3º Recaindo o dia do vencimento num final de semana, feriado, ou data sem expediente
bancário, postergar-se-á para o próximo dia útil com expediente bancário.
Art. 4º O recolhimento em atraso do imposto devido pelos serviços prestados e o devido pelos
serviços tomados enseja os respectivos acréscimos nos termos previstos na legislação.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 28 de janeiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
RENATO SÉRGIO PEREIRA
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.221 DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES A ATIVIDADES DIVERSAS E RESTRINGE O USO
RECREATIVO DE PISCINAS DE ASSOCIAÇÕES E CLUBES, TUDO COM O FIM DE PREVENIR O
AUMENTO NOS CASOS DE TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, a qual trata de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da República,
têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive,
suplementar a legislação federal e a estadual;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020, o qual estabeleceu
situação de emergência em saúde pública no Município de Varginha pelo prazo de 6 (seis)
meses, em razão da pandemia causada pela COVID-19, prorrogada, ato contínuo, até 31 de
dezembro de 2020, por meio do Decreto nº 9.992 de 17 de setembro de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 10.173 de 17 de dezembro de 2020 que prorrogou,
novamente, a situação de emergência em saúde pública no Município de Varginha por mais 60
(sessenta) dias, a contar do dia 1º de janeiro de 2021;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 10.207 de 13 de janeiro de 2021 que dispôs sobre
restrições a atividades diversas, tais como, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de
conveniências e afins, limitação da capacidade de pessoas para funcionamento dos shopping
centers e similares, bem como proibiu qualquer tipo de evento festivo, tudo isso até 31 de janeiro
de 2021, com o fim de prevenir o aumento nos casos de transmissão do coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que o mesmo Decreto Municipal nº 10.207 de 13 de janeiro de 2021 prevê que,
a qualquer momento, as medidas ali previstas possam ser ampliadas ou reduzidas, uma vez que
o monitoramento da evolução da pandemia causada pelo Coronavírus e de seus efeitos é
realizado diariamente;
CONSIDERANDO que o Município, com a capacidade de pronto atendimento e hospitalar já
instalados, inclusive “Hospital de Campanha”, atende exclusivamente aos pacientes acometidos
pela COVID-19, estando com leitos contingenciados, inclusive, para toda a macrorregião do sul
de Minas Gerais;
CONSIDERANDO a necessidade de manter as ações específicas para enfrentamento da COVID19, bem como os critérios rigorosos de proteção sanitária estipulados nos Decretos até então
editados pelo Município, e pelos Protocolos Sanitários confeccionados e amplamente divulgados
pela Vigilância Sanitária Municipal, somados à efetiva e ostensiva fiscalização devidamente
realizada por parte do Poder Público Municipal e dos demais órgãos de fiscalização e policiamento;
CONSIDERANDO que embora tenha havido uma diminuição dos casos de infecção pela COVID19 registrados no Município de Varginha, tal redução ainda não foi satisfatória, bem como,
concomitantemente, houve o aumento do número de mortes e da taxa de ocupação dos leitos
dos Hospitais no Município, de forma que a Rede Pública de Saúde Municipal precisa dar resposta rápida ao atual cenário, mantendo o combate incisivo, e também preventivo, ao Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que, inobstante seja imprescindível dar resposta rápida ao combate do
Coronavírus, também é de extrema necessidade a manutenção da economia, de forma que se
mitiguem, o mínimo possível, os efeitos no Setor;
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CONSIDERANDO deliberação favorável do “Gabinete Especial de Resposta Imediata à Crise
causada pelo Coronavírus”, instituído pelo Decreto Municipal nº 9.776/2020, às medidas
prorrogadas e implementadas no presente Decreto, em reunião realizada em 28 de janeiro de
2021;
CONSIDERANDO, por fim, que as regras relacionadas a esta matéria poderão ser alteradas a
qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores competentes;
DECRETA:
Art. 1º. Os restaurantes, lanchonetes, bares, lojas de conveniências e afins, tanto da zona
urbana, quanto da zona rural, terão funcionamento para atendimento ao público até o horário
máximo de 23h (vinte e três horas), permitindo-se a entrada no estabelecimento até as 22h (vinte
e duas horas), observando-se os protocolos específicos disponibilizados pela Vigilância Sanitária Municipal, sob pena de fechamento compulsório e aplicação de demais sanções normativas.
Parágrafo Único. Entre o horário das 23h (vinte e três horas) e 00h (meia noite), os
estabelecimentos determinados no caput poderão adotar, tão somente, a prática de vendas por
agendamento e/ou aplicativos para entregas em domicílio (delivery/drive-thru/e-commerce) ou
retiradas rápidas de produtos, à exceção de bebidas alcoólicas, permitindo-se o retorno de suas
atividades normais a partir das 6h (seis horas) da manhã.
Art. 2º. Os empreendimentos comerciais denominados shoppings e similares e os estabelecimentos neles instalados somente poderão funcionar com até 50% (cinquenta por cento) da
capacidade autorizada no alvará de funcionamento, observando-se os protocolos específicos
disponibilizados pela Vigilância Sanitária Municipal, sob pena de fechamento compulsório e
aplicação de demais sanções normativas.
Art. 3º. Os eventos festivos em geral ou os que provoquem aglomeração de pessoas, em áreas
públicas ou privadas, sejam em sítios, boates, salões de festas, casas de espetáculos, áreas de
clubes, e afins, permanecem proibidos.
Art. 4º. Fica proibido o uso recreativo de piscinas de associações e clubes, salvo em caso de
atividades esportivas que por eles sejam oferecidas, mediante prévio agendamento e desde que
respeitados integralmente os Protocolos Sanitários municipais vigentes, bem como no caso de
necessidade de realização de atividades em piscinas por recomendação médica, situação em
que deverá ser apresentada e arquivada a devida prescrição médica.
Art. 5º. Os Protocolos Sanitários, até o momento implementados e amplamente divulgados pela
Prefeitura do Município de Varginha, assim como os Decretos Municipais anteriormente editados,
desde que não sejam divergentes com o presente Decreto, permanecem íntegros, devendo ser
observados e respeitados.
Art. 6º. O descumprimento das medidas sanitárias estabelecidas nos Protocolos Sanitários, nas
Notas Técnicas e nos Decretos emitidos em razão da emergência em saúde pública causada
pela COVID-19 ensejará a aplicação de penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, no
Código Sanitário Municipal e nas demais legislações aplicáveis, sem prejuízo de outras sanções
de natureza administrativa, cível e penal cabíveis.
Art. 7º. As proibições e restrições aqui estabelecidas são válidas até 1º de março de 2021,
levando em consideração a prorrogação do estado de emergência no âmbito da saúde pública
no Município de Varginha pelo Decreto Municipal nº 10.173 de 17 de dezembro de 2020, podendo,
a qualquer momento, serem ampliadas ou reduzidas, uma vez que o monitoramento da evolução
da pandemia causada pelo Coronavírus e de seus efeitos é realizado diariamente.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha (MG), 28 de janeiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
RENATO SÉRGIO PEREIRA
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.222, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
AUTORIZA O PARCELAMENTO DAS MULTAS ORIUNDAS DE REGULARIZAÇÃO DE
EDIFICAÇÕES.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 6.649/2019 e alínea “a” do inciso I do art. 93 da
Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO a excepcionalíssima situação de pandemia global reconhecida pela Organização Mundial da Saúde Pública de Importância Internacional, tornando iminente e alto o risco de
contágio e infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 9.737/2020 que declarou Estado de Emergência no
âmbito da Saúde Pública do Município de Varginha em razão da pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 9.751/2020, Decreto Municipal nº 9.770/2020 e a
Deliberação COVID-19 Nº 17/2020 do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19, instituído pelo Governo do
Estado de Minas Gerais, que restringiram as atividades comerciais diversas, bem como determinou a suspensão de eventos ou atividades, públicas e privadas, culturais, educacionais, religiosas, esportivas, artísticas, festivas, recreativas, de lazer ou de outra natureza;
CONSIDERANDO o impacto causado pela decretação de calamidade pública e de situação de
emergência em saúde pública e os reflexos dessa situação na economia local;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o parcelamento do débito referente às multas aplicadas a partir de 1º de
novembro de 2020, ou as que vierem a ser, em razão da regularização das ampliações e
edificações previstas na Lei Municipal nº 6.619/2019.
§ 1º As multas a que se refere o caput deste artigo poderão ser pagas em até 10 (dez) parcelas
iguais, mensais e consecutivas, desde que o valor mínimo não se apresente inferior a R$ 300,00
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(trezentos reais).
§ 2º As parcelas sofrerão incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês.
§ 3º Após o pagamento da primeira parcela serão expedidos o Alvará de Regularização cabível,
bem como o Habite-se do imóvel, quando for o caso.
Art. 2º O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das parcelas poderá implicar na
rescisão do parcelamento e na antecipação do vencimento dos débitos remanescentes,
recompondo-se o mesmo na totalidade do saldo devedor, com os devidos acréscimos legais,
sujeitando o contribuinte à inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal.
Art. 3º O proprietário que já efetuou o pagamento integral da multa não fará jus a reembolso.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de janeiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
RENATO SÉRGIO PEREIRA
SUBPROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.386, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, em virtude de não terem tomado
posse dentro do prazo legal.
NOME / CARGO / SECRETARIA / PORTARIA
Renata Garroti Ferreira Sales / ASP/ Servente Escolar – Nível E-01 / SEDUC / 17.172/2020
Polianna Botega de Bastos / ASP/ Servente Escolar – Nível E-01 / SEDUC / 17.172/2020
Raíssa Inácio Ferreira / ASP/ Servente Escolar – Nível E-01 / SEDUC / 17.172/2020
Marlene Costa Oliveira Peregrino / ASP/ Servente Escolar – Nível E-01 / SEDUC / 17.172/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.395, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a empresa TURILESSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o nº 19.265.024/0013-34, AUTORIZADA a utilizar os guichês 53 e 54, localizados no Terminal
Rodoviário, pertencentes ao Patrimônio Público Municipal, com área de aproximadamente 4,50
m² (quatro virgula cinquenta metros quadrados).
Art. 2º A AUTORIZAÇÃO é outorgada em caráter precário e pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da data de 01/01/2020, podendo, contudo, ser revogada a qualquer tempo por
interesse das partes, mediante notificação prévia de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos.
Parágrafo único. A Autorizada deverá restituir o imóvel imediatamente ao Município,
completamente desocupado, quando assim o for solicitado ou revogado o uso por descumprimento das obrigações assumidas, ficando certo que não poderá alegar direito de retenção de
benfeitorias para inibir a desocupação.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Portaria:
a) ceder, emprestar ou alugar o imóvel a terceiros;
b) executar obras de benfeitorias permanentes no imóvel sem a autorização do Município de
Varginha;
c) negar cumprimento às normas administrativas do Terminal Rodoviário de Varginha;
d) usar o espaço para propaganda, seja de que natureza for, ressalvadas aquelas pertinentes
ao seu próprio estabelecimento;
e) instalar no local equipamentos proibidos por Lei.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/01/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.428, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1° Fica nomeado o senhor YRAN DE OLIVEIRA MARQUES para compor o cargo de VicePresidente do Conselho Municipal da Juventude de Varginha – COMJUVE, em substituição ao
senhor VINÍCIUS DE SOUZA SOARES.
Art. 2° Fica também nomeada a senhora VANESSA DIAS como representante da Universidade
Federal de Alfenas(Campos Varginha).
Art. 3º As atribuições do Conselho Municipal da Juventude de Varginha – COMJUVE, são as
constantes na Lei Municipal nº 5.512/2011.
Art. 4º O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público
relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 17.432, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

PORTARIA Nº 17.444, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Sindicância Administrativa para apurar fato relatado no
Processo Administrativo nº 18.876/2020.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta das servidoras FABIENE
MARIELA DE OLIVEIRA FERNANDES, GILMARA DE PAULA LOPES, MARCELA SOUZA SILVA
FRANCISCO, 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.433, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, por força do
disposto no Inciso III do art. 6º do Decreto Municipal nº 9.785/2020, ao servidor abaixo:
SERVIDOR / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Sebastião Quirino Adão / 15.613-2 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEAGRI / De 02/01/2021 a 01/
04/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.445, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a senhora DANIELA CARLA MONTEIRO, classificada em 1° lugar como Suplente,
para compor o Conselho Tutelar – QUADRIÊNIO 2020-2024, que integra o Conselho Municipal de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, em substituição à senhora
CAROLINE DE SOUZA SEBASTIÃO MOTA, que se encontra em licença maternidade.
Art. 2° O período de substituição será de 21/01/2021 à 06/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.434, DE 25 DE JANEIRO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Valéria Carla Venâncio
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E01
28º
Rosangela Maria Amaral Frias
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E01
29º
Denise Gischewski Monteiro
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E01
30º
Pamella Silva Reis
Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E01
31º
Vanessa Cirstina Bastos Vilela
(vaga candidato afrodescendente) Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar – Nível E01
792º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.435, DE 25 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Fabíola Guidi Sales
Professor PII – nível E-14
66º
Jaqueline de Morais
Professor PII – nível E-14
67º
Cátia Cilene Ribeiro Vicente
Professor PII – nível E-14
68º
Adriana Soares
Professor PII – nível E-14
69º
Cíntia da Silva Costa
Professor PII – nível E-14
70º
Sandra Lívia da Silva
Professor PII – nível E-14
71º
Renata de Paula Silva Oliveira
(vaga candidato afrodescendente) Professor PII – nível E-14
247º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.442, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.416/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.443, DE 27 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, em virtude de não terem tomado
posse dentro do prazo legal:
Nome / Cargo / Secretaria / Portaria
Francisca de Paula Maciel / Oficial de Administração – Nível E-10 / SEMAD / 17.257/2020
Thiago de Andrade de Oliveira / Oficial de Administração – Nível E-10 / SEMAD / 17.257/2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ao servidor
abaixo:
SERVIDOR / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Anderson José Nasser Dias / 15.064-9 / TNS/ES/Dentista / SEMUS / De 01/02/2021 a 02/03/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.447, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO, no uso
de suas atribuições legais e em cumprimento à decisão judicial proferida para imprimir efeito
suspensivo ao Recurso Extraordinário nº 1.0000.20.000988-4/004,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a senhora SAMIRA SCOTTINI MILEU no cargo de Educador
Infantil – nível E-18/A, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.
Art. 2º Para atendimento da decisão judicial acima citada, o Departamento de Recursos Huma-nos
- DRHU deverá imediatamente tomar as providências de dar exercício à servidora ora nomeada,
observadas as prescrições legais.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.448, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas
em Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Leda Maria Cogo Barbosa
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico – Nível E-22
4º
Cristiano Poliano Pereira
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico – Nível E-22
5º
Regiane Pereira
(Vaga candidato Afrodescendente)
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico – Nível E-22
19º
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.449, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.391/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.452, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a juízo da autoridade competente a servidora abaixo relacionada do respectivo
Cargo de Provimento em Comissão:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME: Amanda dos Santos Caixeta
CARGO: Chefe da Divisão Administrativa
CF: 3
PORTARIA NOMEAÇÃO: 17.361/2021
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.457, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO, no uso
de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do
Município e Artigo 33 da Lei Municipal nº 2.673/1995 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município,
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0149850-17.2017.8.13.0707,
RESOLVE:
Art. 1º Fica reintegrada ao serviço público municipal, especificamente nos quadros da Fun-dação
Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV e até deliberação final no processo judicial acima
epigrafado, a senhora MARIA DO CARMO RISSI.
§ 1º A reintegração dar-se-á no mesmo cargo para o qual a servidora referida foi concursada
(Técnico de Enfermagem – EF-06), mantida a lotação perante a Fundação Hospitalar do Município
de Varginha – FHOMUV.
§ 2º Em face das disposições constantes neste Artigo, a Divisão de Recursos Humanos da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV deverá proceder as anotações funcionais cabíveis,
bem como demais medidas pertinentes.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria nº 15.558/2019, retroagindo seus efeitos a 29/01/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.458, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO, no uso
de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do
Município e Artigo 91, inciso VII, da Lei Municipal nº 2.673/1995 que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município,
Considerando a decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0149850-17.2017.8.13.0707/
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2021,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença para tratamento de saúde, em caráter precário, à senhora MARIA DO
CARMO RISSI, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada na Fundação Hospitalar do Município de
Varginha-FHOMUV, até deliberação final no processo judicial acima epigrafado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 29/01/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.460, DE 03 FEVEREIRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora MARISLEY CAMILLO BARROS NEVES, ocupante do Cargo de
Supervisor do Serviço de Defesa e Bem Estar Animal - CPC-2, nomeada pela Portaria nº 17.359/
2021, para exercer, temporariamente, a função de Fiscal de Defesa e Bem Estar Animal, até a
realização do concurso público.
Art. 2º Toda ação fiscal observará o disposto na Lei Municipal nº 2.988/1997, que institui a
Metodologia, Procedimentos, Caracterização e Penalidades para as Infrações à Legislação Municipal
ou outra que vier a substituí-la.
Art. 3º Ter a prerrogativa de tomar decisões sobre infração ao CÓDIGO MUNICIPAL DE DIREITO E
BEM ESTAR ANIMAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA e sanções aplicadas por força da Lei Municipal
nº 2.988/1997.
Art. 4º Os serviços de fiscalização prestados pela servidora ora designada por esta Portaria, serão
considerados serviços relevantes, ficando, por isso, expressamente vedada a conces-são de qualquer
tipo de vantagens ou benefícios de natureza pecuniária.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
AVISO
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem técnica, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação
– Pregão Presencial nº 003/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa para
prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP-SERVIÇO MÓVEL PESSOAL).
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 03 de fevereiro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
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 Preços para fornecimento de C.B.U.Q. (Concreto
Betuminoso Usinado à Quente), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 02 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 03 de fevereiro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 020/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
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 Impressos Diversos, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 23 / 02 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 03 de fevereiro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2021
PREGÃO PRESENCIAL 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

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

12

objeto constitui-se do Registro de Preços para realização de exames admissionais,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 23 / 02 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 03 de fevereiro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 1.296/2021
OBJETO: Aquisição de medicamento (Midazolan 50mg/10ml), para ações de enfrentamento à
pandemia do novo Coronavirus.
CONTRATADO: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 1.298/2021
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Midazolan 15mg/3ml e Fentanila 500mcg/10ml), para
ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavirus.
CONTRATADO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 1.341/2021
OBJETO: Aquisição de testes de detecção quantitativa do Coronvirus SARS-Cov (RT-PCR), para
ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavirus.
CONTRATADO: Bio Clínica Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 1.346/2021
OBJETO: Aquisição de bombas de infusão volumétricas, para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavirus.
CONTRATADO: Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 215/2019 – Pregão Presencial nº 187/2019 – Registro de Preços (Atas de
Registros de Preços nºs 002 e 003/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Jonathan Pereira Crabi EIRELI – EPP
- Meio bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 9 x 19 x 19, de acordo ABNT - NBR 12118/
2011 - R$ 0,90 (noventa centavos) un;
- Meio bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 14 x 19 x 19, de acordo ABNT - NBR
12118/2011 - R$ 1,20 (um real e vinte centavos) un;
- Bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 19 x 19 x 19, de acordo com a ABNT – NBR
12118/2011, de acordo com a ABNT – NBR 12118/2011 - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco
centavos) un;
- Bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 9 x 19 x 19, de acordo com a ABNT - NBR
12118/2011 - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) un;
- Bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 14 x 19 x 19, de acordo com a ABNT – NBR
12118 / 2011 - R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) un;
- Bloco de concreto c/ fundo p/ vedação aparente 19 x 19 x 19, de acordo com a ABNT – NBR
12118/2011 - R$ 1,90 (um real e noventa centavos) un;
- Bloco de vedação aparente, tipo canaleta 9 x 19 x 19, de acordo com a ABNT – NBR 12118/2011
- R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) un;
- Bloco de vedação aparente, tipo canaleta 14 x 19 x 19, de acordo com a ABNT – NBR 12118/
2011 - R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) un;
- Bloco vedação aparente, tipo canaleta 19 x 19 x 19, de acordo com a ABNT NBR 12118/2011 R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) un;
- Laje pré fabricada treliçada p/ forro, enchimento cerâmica, largura: 25cm; altura: 08cm;
sobrecarga: 100 kg/m² - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) m²;
- Laje pré fabricada treliçada p/ piso c/ enchimento cerâmica, de acordo com a ABNT – NBR
14859/2002 / largura: 25 cm / altura: 08 cm / sobrecarga: 300 kg/m² - R$ 31,00 (trinta e um reais)
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m²;
- Laje pré fabricada comum p/ forro c/ enchimento cerâmica, de acordo com a ABNT – NBR
14859/2002 / largura: 25 cm / altura: 08 cm / sobrecarga: 100 kg/m² - R$ 24,00 (vinte e quatro
reais) m²;
- Meio fio pré moldado 80 x 30 x 12 x 10 cm, de acordo com a ABNT – NBR 14859 / 2002 - R$ 10,90
(dez reais e noventa centavos) un;
- Tubo concreto, classe ps1, DN 400, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890/2007, NBR
12654/2000 - R$ 28,00 (vinte e oito reais) un;
- Tubo concreto, classe PS2, DN 600, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890/2007, NBR
12654/2000 - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un;???????
- Tubo concreto, classe PA1, DN 400, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890/2007, NBR
12654/2000 - R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinquenta centavos) un;
- Tubo concreto, classe PA1, DN 600, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890/2007, NBR
12654/2000 - R$ 77,00 (setenta e sete reais) un;
- Tubo concreto, classe pa2, DN 1000, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890 / 2007,
NBR 12654 / 2000 - R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) un;
- Tubo concreto, classe PA1, DN 1500, compr. 1,00, de acordo com a ABNT – NBR 8890/ 2007,
NBR 12654/2000 - R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) un;
- Tubo concreto p/ dreno,classe PS1, DN 150, compr. 1,00 - R$ 25,00 (vinte e cinco reais) un;
- Tubo concreto p/ dreno,classe PS1, DN 200, compr. 1,00 - R$ 12,00 (doze reais) un;
- Canaleta de concreto,classe PS1, DN 200, compr. 1,00 - R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta
centavos) un;
- Canaleta de concreto, classe PS1, DN 300, compr. 1,00 - R$ 15,00 (quinze reais) un;
- Canaleta de concreto,classe PS1, DN 400, compr. 1,00 - R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta
centavos) un;
- Mourão de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 2,20 m, de acordo com a ABNT –
NBR 7176 / 2003, NBR 8451 / 2011 - R$ 25,00 (vinte e cinco reais) un;
- Mourão de concreto, seção quadrada (10,0x10,0 ) cm, alt. 2,50 m - R$ 31,00 (trinta e um reais)
un;
- Mourão de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 2,80 m - R$ 32,50 (trinta e dois reais
e cinquenta centavos) un;
- Mourão de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,50 m, de acordo com a ABNT – NBR
7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 30,20 (trinta reais e vinte centavos) un;
- Mourão de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,80 m - R$ 36,00 (trinta e seis reais) un;
- Mourão de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 3,00 m - R$ 38,00 (trinta e oito reais) un;
- Mourão de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 3,20 m - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un;
- Mourão de concreto, seção “t” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,00 m, de acordo com a ABNT
– NBR 7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 32,00 (trinta e dois reais) un;
- Mourão de concreto, seção "T" (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,20 m, de acordo com a
ABNT – NBR 7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un;
- Mourão de concreto, seção "T" (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,50 m - R$ 41,00 (quarenta
e um reais) un;
- Mourão de concreto, seção triangular (15,0 x 15,0) cm, alt. 2,50 m - R$ 39,00 (trinta e nove
reais) un;
- Esticador de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 2,50 m - R$ 29,00 (vinte e nove
reais) un;
- Esticador de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 2,80 m - R$ 29,00 (vinte e nove
reais) un;
- Esticador de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 3,00 m - R$ 31,00 (trinta e um
reais) un;
- Esticador de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 3,20 m - R$ 29,00 (vinte e nove
reais) un;
- Esticador de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,50 m - R$ 39,00 (trinta e nove reais)
un;
- Esticador de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,80 m, de acordo com a ABNT –NBR
7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un;
- Esticador de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 3,00 m - R$ 39,00 (trinta e nove reais)
un;
- Esticador de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 3,50 m - R$ 40,00 (quarenta reais) un;
- Esticador de concreto, seção "T" (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 2,80 m - R$ 37,00 (trinta e
sete reais) un;
- Esticador de concreto, seção “t” (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,00 m, de acordo com a
ABNT – NBR 7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 35,00 (trinta e cinco reais) un;
- Esticador de concreto, seção "T" (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 3,20 m - R$ 41,00 (quarenta
e um reais) un;
- Escora de concreto, seção quadrada (10,0 x 10,0) cm, alt. 2,30 m - R$ 23,00 (vinte e três reais)
un;
- Escora de concreto, seção reto (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,30 m, de acordo com a ABNT – NBR
7176/2003, NBR 8451/2011 - R$ 25,00 (vinte e cinco reais) un;
- Escora de concreto, seção "T" (10,0 x 12,0) cm, alt. 2,30 m - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) un;
- Esticador de concreto, seção quadrada (13,5 x 13,5) cm, ponta virada, alt. 2,80 m - R$ 29,00
(vinte e nove reais) un;
- Tampa de bueiro em concreto tam. 95cm x 53cm x10cm com 08 drenos de 36cm x 8cm
(armação em malha dupla ferro 1/4”) - R$ 105,00 (cento e cinco reais) un.
2) Contratada: Artefatos e Construções Ltda. - EPP
- Placa de muro pré-moldado 1,50 x 0,50 - R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove
centavos) un.
Varginha(M.G.), 04 de fevereiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Concreto Usinado, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 117/2020 – Pregão Presencial nº 104/2020 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 094/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Concretos São Domingos Ltda.
- Concreto Usinado FCK 12,0 MPA Convencional com pedra britada de 14 MM (Brita 0) - R$ 215,00
(duzentos e quinze reais) por m³ - São Domingos;
- Concreto Usinado FCK 20 Convencional - R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) por m³ São Domingos;
- Concreto Usinado FCK 30 MPA Convencional c/pedra britada de 25 MM (Brita 1) - R$ 255,00
(duzentos e cinquenta e cinco reais) por m³ - São Domingos;
- Concreto Usinado FCK 12,0 MPA Bombeado com pedra britada de 14 MM (Brita 0) - R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais) por m³ - São Domingos;
- Concreto Usinado FCK 20 MPA Bombeado com pedra britada - R$ 255,00 (duzentos e cinquenta
e cinco reais) por m³ - São Domingos;
- Concreto Usinado FCK 30 MPA Bombeado com pedra britada - R$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais) por m³ - São Domingos.
Varginha(M.G.), 04 de fevereiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Materiais de Escritório, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 035/2020 – Pregão Presencial nº 031/2020 – Registro de Preços
(Atas de Registros de Preços nºs 030 a 038/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Aliança Comércio e Distribuição Ltda.
- Papel lumipaper 90g 2010 x 297 A4 – cor laranja (pacote com 50 folhas) – R$ 11,60 (onze reais
e sessenta centavos) pct – Minas Pel;
- Papel lumipaper 90g 2010 x 297 a4 – cor rosa (pacote com 50 folhas) – R$ 11,60 (onze reais e
sessenta centavos) pct – Minas Pel;
- Papel lumipaper 90g 2010 x 297 a4 – cor roxo (pacote com 50 folhas) – R$ 11,60 (onze reais e
sessenta centavos) pct – Minas Pel;
- Etiqueta auto adesiva formulário continuo 89 x 23mm, 03 careiras, cx. c/ 18.000 etiquetas – R$
115,99 (cento e quinze reais e noventa e nove centavos) cx – Polifix;
- Etiqueta auto adesiva formulário continuo 14,9 x 4,84, 01 carreira, cx. c/ 3.000 etiquetas – R$
86,99 (oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) cx – Polifix;
- Pasta classificadora em cartolina, gramatura 480g/m² – R$ 3,33 (três reais e trinta e três
centavos) unid – Deluca.
2) Contratada: Atual Papelaria e Representações Eireli
- Apontador de lápis manual tipo escolar – R$ 0,15 (quinze centavos) unid – Elite;
- Cartolina na cor amarela – R$ 0,33 (trinta e três centavos) unid – Anin;
- Cartolina na cor azul – R$ 0,33 (trinta e três centavos) unid – Anin;
- CD–R 700mb – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) unid – Multi;
- DVD gravável – R$ 0,76 (setenta e seis centavos) unid – Multi;
- DVD regravável – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) unid – Multi;
- Formulário contínuos 2 vias 80 colunas branco – cx. c/ 3000 folhas – R$ 170,50 (cento e
setenta reais e cinquenta centavos) cx – Allform;
- Papel sulfite A4 colorido – pct com 100 folhas – cor amarelo – R$ 4,00 (quatro reais) pct –
Seninha;
- Papel sulfite A4 colorido – pct com 100 folhas – cor azul – R$ 4,00 (quatro reais) pct – Seninha;
- Papel sulfite A4 colorido – pct com 100 folhas – cor rosa – R$ 4,00 (quatro reais) pct – Seninha;
- Papel sulfite A4 colorido – pct com 100 folhas – cor verde – R$ 4,00 (quatro reais) pct – Seninha;
- Papel vergê 180g 2010 x 297 A4 – cor bege (pacote com 50 folhas) – R$ 9,80 (nove reais e
oitenta centavos) pct – Offpaper;
- Papel vergê 180g/m² A4, na cor palha – pacote com 50 folhas – R$ 9,80 (nove reais e oitenta
centavos) pct – Offpaper;
- Pistola para cola quente (fina) – R$ 6,64 (seis reais e sessenta e quatro centavos) unid –
Classe;
- Pistola para cola quente (grossa) – R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) unid –
Classe;
- Refil para cola quente – fino – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) unid – Classe;
- Refil para cola quente – grossa – R$ 0,60 (sessenta centavos) unid – Classe;
- Régua 30cm plástico cristal – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) unid – Acrinil;
- E.V.A. – azul claro – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – azul escuro – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – vermelho – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – amarelo – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – marrom – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – branco – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – verde claro – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – verde escuro – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – laranja – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – preto – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex,;
- E.V.A. – bege pele – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
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- E.V.A. – roxo – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- E.V.A. – rosa – R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) fls – Dubflex;
- Cartolina na cor branca – R$ 0,33 (trinta e três centavos) fls – Anin;
- Calculadora de mesa de 12 dígitos, bateria solar, visor cristal liquido, alimentação bateria/
energia solar, dimensões e peso aproximado 117 x 143 x 26 mm, peso 130 gramas – R$ 9,50
(nove reais e cinquenta centavos) unid – Kenko;
- Calculadora simples com 08 dígitos – R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) unid – Kenko;
- Mouse pad em tecido com apoio em gel, com dimensões aproximadas de 22,6x24,8x25 – R$
16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos) unid – Impt.

– Piratininga;
- Tinta guache branco – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) unid
– Piratininga;
- Tinta guache preta – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) unid
– Piratininga;
- Tinta guache verde – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) unid
– Piratininga;
- Tinta guache vermelha – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)
unid – Piratininga.

3) Contratada: Compasse Papelaria e Representações Eireli
- Barbante de algodão 8 fios – rolo com 500grs – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) rolos –
Korea;
- Barbante de algodão tipo cru nº 8 – rolo com 400grs – R$ 7,64 (sete reais e sessenta e quatro
centavos) rolos – Korea;
- Bloco post-it 38 x 51 com 04 unidades – R$ 3,00 (três reais) pct – Kaz;
- Carbono 1 face preto plastificado cx c/100 folhas – R$ 30,00 (trinta reais) cx – Kaz;
- Corretivo em fita 4,2mm x 12m – R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos) rl – Kaz;
- Elástico gominha com 100 gramas – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) cx – Mamuth;
- Lápis borracha – R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) unid – Kaz;
- Lápis preto nº 02 com borracha na ponta – R$ 0,27 (vinte e sete centavos) unid – Kaz;
- Marcador permanente para CD e DVD 0,7mm – R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos)
unid – Kaz;
- Pincel atômico 850 – conjunto com 06 cores – R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos)
jogos – Compactor;
- Pincel atômico grande – preto – R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) unid – Kaz;
- Pincel atômico grande – verde – R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) unid – Kaz;
- Pincel atômico grande – vermelho – R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) unid – Kaz;
- Porta durex grande – R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) unid – Kaz;
- Tesoura de inox média sem ponta – cabo plástico – R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos) unid
– Jandaia;
- Tesoura de inox pequena sem ponta – cabo plástico – R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos)
unid – Jandaia;
- Pincel atômico 110-P com ponta chanfrada preto – R$ 3,71 (três reais e setenta e um centavos)
unid – Pilot;
- Apagador p/quadro branco – R$ 2,53 (dois reais e cinquenta e três centavos) unid – Kaz;
- Régua escalímetro 7830/1 – R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) unid – Kaz;
- Calculadora cientifica 252 funções – R$ 17,05 (dezessete reais e cinco centavos) unid – Kaz;
- Prendedor de papel binder clip 19 mm, caixa com 12 unidades – R$ 2,29 (dois reais e vinte e
nove centavos) unid – Kaz;
- Prendedor de papel binder clip 25 mm, caixa com 12 unidades – R$ 3,80 (três reais e oitenta
centavos) unid – Kaz;
- Prendedor de papel binder clip 32 mm, caixa com 12 unidades – R$ 4,14 (quatro reais e quatorze
centavos) unid – Kaz;
- Prendedor de papel binder clip 41 mm, caixa com 12 unidades – R$ 8,79 (oito reais e setenta e
nove centavos) unid – Cis;
- Régua inox 30 cm – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) unid – Kaz.

5) Contratada: Halley Alan C. De Andrade – EPP
- Box para CD – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) unid – QVA;
- Envelope pardo 18 x 24cm – R$ 0,10 (dez centavos) unid – Foroni;
- Grampeador tamanho médio – 20 folhas (metálico) – R$ 13,45 (treze reais e quarenta e cinco
centavos) unid – Kaz;
- Pasta classificadora com grampo de plástico – R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) unid
– Dello,
- Perfurador metálico de papel com 02 furos – capacidade 50 folhas – R$ 55,99 (cinquenta e
cinco reais e noventa e nove centavos) unid – Adeck,
- Quadro de feltro 90 x 60 com moldura de madeira – R$ 41,99 (quarenta e um reais e noventa e
nove centavos) unid – Stalo,
- Calculadora de mesa com 12 dígitos – R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) unid –
Zetta.

4) Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul Ltda.
- Caixa padrão p/arquivo morto – R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) unid – São Carlos;
- Caneta esferográfica grossa – na cor azul – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) unid –
Compactor;
- Caneta esferográfica grossa – na cor preta – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) unid –
Compactor;
- Caneta esferográfica grossa – na cor vermelha – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) unid –
Compactor;
- Caneta hidrográfica - estojo com 12 cores – R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) estojo –
Leonara;
- Clips niquelado nº 01 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Clips niquelado nº 02 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Clips niquelado nº 03 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Clips niquelado nº 04 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Clips niquelado nº 05 cx c/500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx – XR;
- Clips niquelado nº 06 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Clips niquelado nº 08 caixa com 500grs – R$ 5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos) cx –
XR;
- Cola escolar pastosa – 90grs – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) unid – Zas Tras;
- Lápis de cor tamanho grande – caixa com 12 cores – R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove
centavos) cx – Serelepe;
- Lápis preto redondo nº 02 – R$ 0,16 (dezesseis centavos) unid – Serelepe;
- Papel contact transparente – rolo com 25 metros – R$ 36,30 (trinta e seis reais e trinta
centavos) rolo – Leonara;
- Pasta catálogo c/50 plástico – R$ 7,27 (sete reais e vinte e sete centavos) unid – Dac;
- Pasta polionda com elástico – 250mm x 340mm x 3cm – R$ 1,74 (um real e setenta e quatro
centavos) unid – Alaplast;
- Pincel atômico 1100P azul – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) unid – Pilot;
- Tinta guache amarela – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos)
unid – Piratininga;
- Tinta guache azul – frasco com 250ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) unid

6) Contratada: MC Papelaria Ltda.-ME
– 063.00053.0005-01 - Agenda permanente em curvim preto – R$ 16,88 (dezesseis reais e
oitenta e oito centavos) unid – Lumasol;
– 063.00002.0004-01 - Apontador grande de lápis com reservatório – R$ 0,64 (sessenta e quatro
centavos) unid – Leonora;
– 063.00034.0009-01 - Bloco post-it 76 x 102 com 100 folhas – R$ 2,34 (dois reais e trinta e
quatro centavos) bl – Kaz;
– 063.00007.0006-01 - Caixa padrão para arquivo morto em polionda – R$ 2,35 (dois reais e trinta
e cinco centavos) unid – Polibras;
– 063.00010.0006-01 - Cartolina dupla face – verde – R$ 0,38 (trinta e oito centavos) unid –
Milpel;
– 063.00012.0003-01 - Cola bastão – 40 gramas – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos)
unid – Kaz;
– 063.00036.0005-01 - Corretivo liquido a base de água – frasco com 18ml – R$ 0,84 (oitenta e
quatro centavos) unid – Radex;
– 062.00001.0018-01 - Envelope oficio branco 0;23 x 11;5cm – R$ 0,06 (seis centavos) unid –
Foroni;
– 062.00001.0013-01 - Envelope para CD-RW – R$ 0,12 (doze centavos) unid – Foroni;
– 062.00001.0017-01 - Envelope pardo 24 x 34cm – R$ 0,16 (dezesseis centavos) unid – Foroni;
– 063.00058.0001-01 - Estilete lâmina estreita – R$ 0,70 (setenta centavos) unid – Jocar;
– 063.00058.0002-01 - Estilete lâmina larga – R$ 1,12 (um real e doze centavos) unid – Jocar;
– 063.00051.0002-01 - Etiqueta A4 267 – R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos) cx –
Maxprint;
– 063.00051.0021-01 - Etiqueta autoadesiva branca 33;9 x 99mm – R$ 20,75 (vinte reais e
setenta e cinco centavos) cx – Pimaco;
– 063.00016.0008-01 - Fita adesiva transparente 12mm x 50m – R$ 0,72 (setenta e dois centavos)
unid – Adelbras;
– 063.00017.0008-01 - Grafite 2B 0;5mm – estojo com 12 unidades – R$ 0,59 (cinquenta e nove
centavos) unid – Brw;
– 063.00017.0004-01 - Grafite 2B 0;7mm – estojo com 12 unidades – R$ 0,59 (cinquenta e nove
centavos) unid – Brw;
– 063.00021.0001-01 - Lapiseira 0;5mm – R$ 0,99 (noventa e nove centavos) unid – Brw;
– 063.00021.0002-01 - Lapiseira 0;7mm – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) unid – Brw;
– 062.00002.0227-01 - Papel cartão na cor amarelo – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls –
Milpel;
– 062.00002.0167-01 - Papel cartão na cor azul – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls –
Milpel;
– 062.00002.0230-01 - Papel cartão na cor branca – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls –
Milpel;
– 062.00002.0018-01 - Papel cartão na cor laranja – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) unid –
Milpel;
– 062.00002.0163-01 - Papel cartão na cor preta – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls –
Milpel;
– 062.00002.0021-01 - Papel cartão na cor rosa – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) unid –
Milpel;
– 062.00002.0111-01 - Papel cartão na cor verde – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls –
Milpel;
– 062.00002.0172-01 - Papel cartão na cor vermelho – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) fls
– Milpel;
– 062.00002.0157-01 - Papel pardo krafit – R$ 0,27 (vinte e sete centavos) fls – Milpel;
– 063.00025.0014-01 - Pasta catálogo com 100 plástico médio – R$ 11,55 (onze reais e cinquenta
e cinco centavos) unid – Polibras;
– 063.00025.0032-01 - Pasta de cartolina sem elástico com grampo – R$ 0,95 (noventa e cinco
centavos) unid – Amoart;
– 063.00025.0017-01 - Pasta plástica com elástico – R$ 1,09 (um real e nove centavos) unid –
Polibras;
– 063.00025.0004-01 - Pasta polionda com elástico – 250mm x 340mm x 5cm – R$ 2,18 (dois
reais e dezoito centavos) unid – Polibras;
– 063.00026.0004-01 - Percevejo latonado – caixa com 100 unidades – R$ 1,74 (um real e
setenta e quatro centavos) cx – Brw;
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– 063.00027.0002-01 - Perfurador de papel pequeno – R$ 5,59 (cinco reais e cinquenta e nove
centavos) unid – Jocar;
– 063.00035.0026-01 - Pincel chato nº 04 – R$ 0,66 (sessenta e seis centavos) unid – Leonara;
– 063.00035.0028-01 - Pincel chato nº 08 – R$ 0,71 (setenta e um centavos) unid – Leonara;
– 063.00035.0036-01 - Pincel chato nº 10 – R$ 0,76 (setenta e seis centavos) unid – Leonara;
– 063.00035.0024-01 - Pincel de pelo redondo nº 06 – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) unid
– Leonara;
– 063.00035.0041-01 - Pincel de pelo redondo nº 10 – R$ 0,83 (oitenta e três centavos) unid –
Leonara;
– 063.00025.0014-01 - Plástico para pasta catálogo “médio” – R$ 0,12 (doze centavos) unid –
Polibras;
– 063.00045.0014-01 - Quadro branco med. 120 cm x 90 cm com moldura de alumínio – R$ 71,00
(setenta e um reais) unid – Stalo;
– 063.00045.0001-01 - Quadro de aviso branco; estrutura de madeira – medindo 1;20 x 1;10m R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) unid – Stalo;
– 063.00029.0007-01 - Régua 20cm plástico cristal – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) unid –
Walleu;
– 069.00016.0020-01 - Fita para impressora epson FX – 2190 – R$ 19,50 (dezenove reais e
cinquenta centavos) unid – Masterprint;
– 063.00028.0005-01 - Porta carimbo em acrílico com 06 lugares – R$ 6,69 (seis reais e sessenta
e nove centavos) unid – Nova Cril;
– 063.00048.0006-01 - Porta canetas – R$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos) unid – Nova
Cril;
– 063.00044.0001-01 - Prendedor de papel binder clip 15 mm; caixa com 12 unidades – R$ 1,90
(um real e noventa centavos) unid – Brw;
– 063.00027.0007-01 - Perfurador de papel profissional com 02 (dois) furos – capacidade 100
folhas – R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) unid – Cavia;
– 063.00086.0001-01 - Folha de isopor 1;5 cm de espessura – R$ 1,99 (um real e noventa e nove
centavos) unid – Isofort;
– 0063.00025.0060-01 - ???????Pasta plástica canaleta polipropileno 0;18 oficio – transparente
– R$ 1,30 (um real e trinta centavos) unid – Polibras;
– 063.00025.0061-01 - Pasta plástica em l polipropileno 0;15 oficio – transparente – R$ 0,45
(quarenta e cinco centavos) unid – Polibras;
– 063.00025.0062-01 - Pasta plástica com grampo trilho polipropileno – oficio transparente – R$
1,09 (um real e nove centavos) unid – Polibras;
– 065.00021.0009-01 - Prancheta acrílica 17 x 22 – R$ 7,68 (sete reais e sessenta e oito
centavos) unid – Novadril.
7) Contratada: Minas Papelaria Ltda.-ME
- Borracha branca escolar nº 40 – R$ 0,14 (quatorze centavos) unid – Red Bor;
- Borracha branca escolar nº 60 – R$ 0,11 (onze centavos) unid – Red Bor;
- Caneta fluorescente – estojo com 4 cores – R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) estojo –
Leonora;
- Caneta marca texto – cor amarelo – R$ 0,83 (oitenta e três centavos) unid – Leonora;
- Envelope pardo 26 x 36cm – R$ 0,19 (dezenove centavos) unid – Foroni;
- Extrator de grampo tipo espátula em inox – R$ 0;72 (setenta e dois centavos) unid – Cavia;
- Fita adesiva transparente 12mm x 65m – R$ 0;84 (oitenta e quatro centavos) unid – Adelbras;
- Grampos em metal 80mm entre furos – caixa com 50 unid – R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos)
cx – Leonora;
- Grampos para grampeador 23/6 a 26/13 – caixa com 5000 unidades – R$ 14,39 (quatorze reais
e trinta e nove centavos) cx – Bacchi;
- Grampos para grampeador 26/6 caixa com 5000 unidades – R$ 2,99 (dois reais e noventa e
nove centavos) cx – Leonora;
- Grampos para grampeador 9/8 ou 9/10 – caixa com 5000 unidades – R$ 11,40 (onze reais e
quarenta centavos) cx – Bacchi;
- Papel sulfite A4 colorido – pct com 100 folhas – cor bege – R$ 4,08 (quatro reais e oito
centavos) pct – Suzano;
- Papel vergê A4 120g na cor branca – R$ 0,19 (dezenove centavos) fls – Off;
- Papel vergê A4 120g na cor salmon - R$ 0,19 (dezenove centavos) fls – Felipaper;
- Pasta suspensa completa marmorizada plastificada com visor – R$ 1,65 (um real e sessenta e
cinco centavos) unid – Dello;
- Pincel marca texto jogo com 04 cores – R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) unid –
Leonora;
- Tesoura com lamina de aço inox com cabo de plástico preto – 19 cm – R$ 3,95 (três reais e
noventa e cinco centavos) unid – Leonara;
- Tinta para carimbo – azul – R$ 1,67 (um real e sessenta e sete centavos) unid – Radex;
- Tinta para carimbo – preta – R$ 1,67 (um real e sessenta e sete centavos) unid – Radex;
- Livro de atas com 100 folhas – R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) unid – Sd;
- Tinta para carimbo vermelha com 40 ml – R$ 1,67 (um real e sessenta e sete centavos) tb –
Radex;
- Papel sulfite 210 x 297 – 75g/ m² – R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) mlh
– Magnum.
8) Contratada: Moema Comercial Ltda.-ME
- Almofada para carimbo nº 03 – tinta azul – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) unid – S.
Print;
- Almofada para carimbo nº 04 – tinta azul – R$ 4,63 (quatro reais e sessenta e três centavos)
unid – S. Print;
- Almofada para carimbo nº 04 – tinta preta – R$ 4,63 (quatro reais e sessenta e três centavos)
unid – S. Print;
- Caneta esferográfica 0.7 – na cor azul – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) unid – Bic;
- Caneta esferográfica 0.7 – na cor preta – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) un – Bic;
- Caneta esferográfica 0.7 – cor vermelha – R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) un – Bic;
- CDR-W regravável – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) unid – Elgin;
- Fita adesiva dupla face 12mm x 30m – R$ 2,77 (dois reais e setenta e sete centavos) unid – Epa;
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- Fita adesiva tipo crepe 25mm x 50m – R$ 3,09 (três reais e nove centavos) unid – Alltape;
- Fita adesiva transparente 50mm x 50m – R$ 2,56 (dois reais e cinquenta e seis centavos) unid
– Fitpel;
- Formulário contínuos 1 vias 80 colunas branco – caixa com 3000 folhas – R$ 130,30 (cento e
trinta reais e trinta centavos) cx – Aloform;
- Grafite HB 0,5mm – estojo c/12 unid. – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) unid – Leo;
- Grafite HB 0,7mm – estojo c/12 unid. – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) unid – Leo;
- Grafite HB 0,9mm – estojo c/12 unid. – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) unid – Leo;
- Grampos trilho plástico, 80mm entre furos – caixa com 50 unidades – R$ 5,79 (cinco reais e
setenta e nove centavos) cx – Fixpaper;
- Livro de ata vertical 21,5 x 30,5cm com 50 folhas – R$ 5,13 (cinco reais e treze centavos) unid
– Sd;
- Livro de protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas – R$ 6,80 (seis reais e oitenta
centavos) unid – Sd;
- Molha dedo – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) unid – S. Print;
- Molha dedo com cera – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) unid – S. Print;
- Pasta AZ dorso largo c/visor – R$ 7,46 (sete reais e quarenta e seis centavos) un – Dac;
- Pasta polionda com elástico – 250mm x 340mm x 6cm – R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro
centavos) unid – Polibras;
- Pasta sanfonada plástica com 24 divisórias – R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos)
unid – Dac;
- Pen drive 16gb – R$ 21,55 (vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) unid – Multilaser;
- Pen drive 8gb – R$ 21,55 (vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) unid – Multilaser;
- Pincel atômico – jg c/12 cores – R$ 10,87 (dez reais e oitenta e sete centavos) jg – Kaz;
- Pincel wbm-7 para quadro branco – cor azul – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos)
unid – Pilot;
- Pincel wbm-7 para quadro branco – cor preta – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos)
unid – Pilot;
- Pincel wbm-7 para quadro branco – cor vermelho – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco
centavos) unid – Pilot;
- Envelope amarelo medindo 26,5 x 36,5 – R$ 0,27 (vinte e sete centavos) unid – Scrit;
- Fita para maquina calcular sharp compet cs 1059 ( 13 mm x 4 m) – R$ 8,69 (oito reais e sessenta
e nove centavos) unid – M.Print;
- Prancheta de madeira com prendedor de metal, tamanho oficio – R$ 3,04 (três reais e quatro
centavos) unid – Souza;
- Bobina de senha numerada na cor azul, numerada 03 dígitos de 001 a 999, com 2000 senhas
- material: papel (58 gr) - comprimento: 96 metros – diâmetro: 11cm – R$ 14,49 (quatorze reais e
quarenta e nove centavos) rolos – Ws;
- Toner p/ impress. Multifuncional samsung sl-m3375 – R$ 57,99 (cinquenta e sete reais e
noventa e nove centavos) unid – Rd;
- Fita crepe 12 x 50 – R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) rolos – Alltape;
- Régua 60 cm plástica cristal – R$ 4,78 (quatro reais e setenta e sete centavos) unid – Waleu;
- Régua inox 50 cm – R$ 24,64 (vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos) unid –
Western;
- Pincel WBM – 7 para quadro branco – cor verde – R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco
centavos) unid – Pilot.
Varginha(M.G.), 04 de fevereiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Carnes para suprimento do Zoológico, Projeto
Casalar, CEAI, Centro POP e Casa Inclusiva, tudo em conformidade com o Edital de Licitação
nº 095/2020 – Pregão Presencial nº 083/2020 – Registro de Preços (Atas de Registros
de Preços nºs 084 e 085/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Júnior - ME
- Carne Bovina de Segunda – Miolo de Acém – R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos)
por kg;
- Carne Bovina – devidamente inspecionada nos percentuais de 40% de Vísceras (10% de Rim,
10% de Língua e 20% de Coração) e 60% de Costela com Carne (Dianteiro de Boi) - R$ 12,90
(doze reais e noventa centavos) por kg;
- Pescoço de Frango - R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) por kg.
2) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
- Carne de Frango – Coxa/Sobre Coxa - R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) por kg;
- Carne de Frango – Peito - R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) por kg;
- Carne Suína – Lombo - R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos) kg.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, 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:

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

ANO XXI - nº 1329
1) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– 27.1111.4-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf - R$ 14,00 (quatorze reais) un – Same,
– 27.1111.3-01 - Afastador Cirúrgico Farabeuf modificado - R$ 36,00 (trinta e seis reais) un
– Golgran,
– 27.1111.28-01 - Afastador de Minessota em aço inox, autoclavável - R$ 9,00 (nove reais)
un – Same,
– 27.1009.4-01 - Cabo Para Espelho Nº 5 - R$ 3,74 (três reais e setenta e quatro centavos)
un – Same,
– 27.1009.1-01 - Cabo Para Bisturi Nº 03 - R$ 6,00 (seis reais) un – Same,
– 27.1010.08-01 - Caixa Inox p/ Broca 12-5-2 com 08 divisões - R$ 24,90 (vinte e quatro
reais e noventa centavos) un – Fami,
– 23.065.01-01 - Capa p/ Caneta do Aparelho de Ultrassom Dabi - R$ 30,80 (trinta reais e
oitenta centavos) un – Dabi,
– 27.1012.13-01 - Cinzel Tunelizador N.1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un –
Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Tunelizador N.2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável. O
produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação - R$ 63,90 (sessenta e três reais e noventa centavos) un –
Golgran,
– 27.1012.2-01 - Cinzel Biangulo – Ref. 28. 0250 - R$ 28,30 (vinte e oito reais e trinta
centavos) un – Golgran,
– 27.1013.03-01 - Colgadura unitária para radiografias periapicais - R$ 2,80 (dois reais e
oitenta centavos) un – Cpoh,
– 27.1015.03-01 - Condensador 6335 Nº 01 P/ Resina - R$ 9,90 (nove reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 23.1076.01-01 - Curva de Spee Superior de alumínio com 10un - R$ 14,85 (quatorze reais
e oitenta e cinco centavos) un – Tecnodent,
– 27.1017.34-01 - Cureta para seio maxilar Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante.
Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para realização do levantamento do seio maxilar - R$
66,00 (sessenta e seis reais) un – Golgran,
– 27.1019.04-01 - Esculpidor Hollemback Nº 35 Inox - R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove
centavos) un – Golgran,
– 27.1020.01-01 - Espaçador Digital jogo C/ 04 unidades ABCD 25mm - R$ 51,20 (cinquenta
e um reais e vinte centavos) un – Maillefer,
– 27.1021.12-01 - Espatula de Resina de Titânio c/ Bolinha Nº 2, banhada em nitreto de titânio
autoclavável, cabo de 8 mm. Registro no MS. Trazer amostra - R$ 47,00 (quarenta e sete reais)
un – Trinks,
– 27.1021.04-01 - Espatula para Gesso Inox Com Cabo de Madeira - R$ 9,50 (nove reais e
cinquenta centavos) un – Ogp,
– 27.1115.01-01 - Faca para Gesso - R$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) un – Ogp,
– 27.1029.01-01 - Jogo para Irrigação/Aspiração (Endodontia) em inox - R$ 29,00 (vinte e
nove reais) un – Lm,
– 23.1070.08-01 - Kit de ferramentas fabricado em polímero de engenharia ref 37.200.001 R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) kit – Morelli,
– 27.1030.01-01 - Lamparina de metal a álcool com pavio para uso odontológico com
capacidade aproximada de 50ml - R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos) un – Ml,
– 23.1072.43-01 - Lima para Osso Nº 12 - R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos)
un – Idv,
– 27.1168.01-01 - Medidor de Proporcionalidade Chu – Indicado para medição rápida e
precisa da proporção entre as coroas clínicas anteriores superiores. A ponta em "T" avalia, num
só tempo, a proporção entre largura e comprimento dos dentes. As pontas em linha tem a mesma
função, porém são indicadas em casos de apinhamento dentário. Kit contém um cabo, duas
pontas em "T" e duas pontas em linha. Kit para medição de proporção do Professor Chu. Pontas
coloridas, duram em média 30 ciclos de autoclavagem.* Aço Immunity.* Autoclavável - R$ 400,00
(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,

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

16

– 27.1093.07-01 - Posicionador radiográfico com kit endo – kit com: 1 Posicionador para
incisivos e caninos superiores e inferiores;1 Posicionador para molar superior direito e inferior
esquerdo;1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito;1 Posicionador para
radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esquerdo e inferior direito;1
Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior direito e inferior
esquerdo - R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) kit – Maquira,
– 27.1164.1-01 - Punch Keyes 4 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1164.2-01 - Punch Keyes 5 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1164.3-01 - Punch Keyes 6 MM – em aço inoxidável, p/ biopsia - R$ 95,00 (noventa e
cinco reais) pct – Golgran,
– 27.1095.02-01 - Régua de Fox com arco. Produto fabricado em alumínio - R$ 80,50 (oitenta
reais e cinquenta centavos) un – Prisma,
– 27.1095.01-01 - Régua Milimetrada (Endodontia) Metálica - R$ 4,30 (quatro reais e trinta
centavos) un – Maquira,
- Seringa para Anestésico em Tubos Modelo Carpule Dobrável - R$ 32,00 (trinta e dois reais)
un – Golgran,
– 27.1103.02-01 - Sonda Periodontal Williams - * Em aço inoxidável. * Tamanho: 14,5cm.*
Marcação até 10mm, gravada a laser.* Cabo oco de 8mm - R$ 30,90 (trinta reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 23.1082.04-01 - Sugador Metálico Cirúrgico Autoclavável - R$ 17,90 (dezessete reais e
noventa centavos) un – Idv,
– 27.1100.02-01 - Tesoura Corte de Ouro - R$ 23,00 (vinte e três reais) un – Golgran,
– 27.1100.03-01 - Tesoura Cirúrgica Ponta Fina Reta 12cm - R$ 18,00 (dezoito reais) un –
Golgran.
2) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – EIRELI
– 27.1000.1-01 - Abridor de Boca – Adulto - R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) un –
Iodontosul,
– 27.1000.2-01 - Abridor de Boca Tamanho Pequeno - R$ 4,70 (quatro reais e setenta
centavos) un – Iodontosul,
– 27.1111.29-01 - Afastador labial plástico branco leitoso Tam. G - R$ 7,30 (sete reais e trinta
centavos) un – Maquira,
– 27.1165.01-01 - Aplicador de MTA – Possui ponta extremamente delgada.* Possibilita a
inserção em pequenas cavidades (intracanal e cirúrgicos). * Design Ergonômico: facilidade de
manuseio. Formato de seringa. * É autoclavável.* Ponta do aplicador com diâmetro de 1,1mm. *
Tamanho médio - R$ 140,00 (cento e quarenta reais) un – Angelus,
– 27.1007.1-01 - Bandeja Inox 22 x 12 x 1cm - R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa
centavos) un – Golgran,
– 27.1010.06-01 - Caixa de Inox Perfurada P/Esterilização 20x10x05 cm - R$ 58,00 (cinquenta
e oito reais) un – Golgran,
– 27.1011.08-01 - Calcador Ward Inox Nº 1 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco
centavos) un – Golgran,
– 27.1011.09-01 - Calcador Ward inox Nº 02 - R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco
centavos) un – Golgran,
– 27.1015.01-01 - Condensador 6332 Nº 01 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1015.02-01 - Condensador 6332 Nº 02 P/ Resina - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1017.01-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 85 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.02-01 - Cureta Cirúrgica Lucas Nº 86 - R$ 6,10 (seis reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1017.21-01 - Cureta de Colúmbia 2 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1017.23-01 - Cureta de Colúmbia 4 R-L, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste da parte ativa
do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$ 38,50 (trinta e
oito reais e cinquenta centavos) un – Golgran,
– 27.1018.02-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.03-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 11 ½ - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.04-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 14 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.05-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 16 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.06-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 17 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.07-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 18 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.08-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 19 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete centavos) un – Golgran,
– 27.1018.12-01 - Escavador De Dentina Dupla Nº 20 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e
sete 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)
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un – Golgran,
– 27.1021.9-01 - Espatula Nº 31 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un – Golgran,
– 27.1021.07-01 - Espatula Simples Nº 24 - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1023.01-01 - Explorador Duplo Nº 05 - R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos)
un – Golgran,
– 27.1163.02-01 - Gengivótomo de Kirkland - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1163.01-01 - Gengivótomo de Orban - R$ 15,00 (quinze reais) un – Golgran,
– 27.1026.02-01 - Gral P/ Gesso de Borracha Tamanho Médio - R$ 4,25 (quatro reais e vinte
e cinco centavos) un – Maquira,
– 27.1029.02-01 - Jogo de Calcadores para obturação de canal c/ 04un (Paiva) - R$ 22,75
(vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) un – Golgran,
– 23.1072.57-01 - Lima Peridontal de Schluger 9-10 - R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) un
– Millennium,
– 27.1034.07-01 - Pinça Clínica nº 317 - R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) un – Golgran,
– 23.1091.3-01 - Placa de Vidro Polida 10 MM (Espessura) tam 7x14 cm - R$ 7,00 (sete reais)
un – Dms,
– 27.1092.19-01 - Porta Agulha Aço inox Castroviejo tam 14 modelo reto - R$ 138,00 (cento
e trinta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1092.04-01 - Porta Algodão de Metal servido - R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) un –
Golgran,
– 27.1094.01-01 - Pote Dappen de Plástico - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos)
un – Maquira,
– 27.1094.02-01 - Pote Dappen de vidro - R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) un - Art vidro,
– 27.1093.04-01 - Posicionador de Filme radiográfico Cone autoclavável - R$ 43,50 (quarenta
e três reais e cinquenta centavos) ki – Maquira,
– 27.1103.01-01 - Sonda Exploradora Nº 5 - R$ 5,00 (cinco reais) un – Golgran,
– 27.1103.04-01 - Sonda Milimetrada WHO-OMS , Cabo oco 8mm, gravada a laser com
tamanho 14,5cm. Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgran,
– 27.1103.05-01 - Sonda de Nabers 2 N em cabo oco, Ponta ativa de 12mm, gravada a laser.
Material em aço inox autoclavável - R$ 26,00 (vinte e seis reais) un – Golgra.
3) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– 27.1004.1-01 - Alveolótomo Curvo - R$ 50,00 (cinquenta reais) un - 6b ig,
– 27.1005.02-01 - Arco Orby dobrável de plástico p/ isolamento absoluto - R$ 7,30 (sete
reais e trinta centavos) un – Maquira,
– 27.1005.01-01 - Arco Young de Plástico Ref. 28-0305 - R$ 7,70 (sete reais e setenta
centavos) un – Maquira,
– 27.1009.3-01 - Cabo Para Bisturi Nº 05 - R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1010.07-01 - Caixa Endodôntica modelo USP – 20.10.05 – 48 furos - R$ 110,00 (cento
e dez reais) un – Fami,
– 27.1010.06-01 - Caixa de inox perfurada p/ esterilização em dimensões 20 x 10 x 02 cm R$ 48,00 (quarenta e oito reais) un – Fami,
– 27.1010.04-01 - Caixa Inox perfurada p/ esterilização em dimensões 32 x 16 x 0,2 cm - R$
194,00 (cento e noventa e quatro reais) un – Fami,
– 27.1011.06-01 - Calcador Espatulado Nº 30 Longo - R$ 8,50 (oito reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1012.13-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº 1 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável.
O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa.. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.14-01 - Cinzel Micro Ochsenbein nº2 – Cabo oco. Embalagem blistada inviolável.
O produto deverá apresentar soldagem entre cabo e a haste da parte ativa. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote. Apresentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação. Trazer amostra ou catálogo para observação de sua descrição. R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Golgran,
– 27.1012.1-01 - Cinzel Goiva – Ref. 28-0251 - R$ 24,00 (vinte e quatro reais) un – Golgran,
– 27.1013.02-01 - Colgadura para múltiplas radiografias 14 filmes - R$ 44,00 (quarenta e
quatro reais) – Tecnodent,
– 27.1017.25-01 - Cureta de Gracey 1-2, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.27-01 - Cureta de Gracey 3-4, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.28-01 - Cureta de Gracey 5-6, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.29-01 - Cureta de Gracey 7-8, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biosegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.30-01 - Cureta de Gracey 9-10, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte 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$
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39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.26-01 - Cureta de Gracey 13-14, em aço inox de 8mm de diâmetro, embalagem
Blistada inviolável, autoclavável. O produto deverá apresentar soldagem entre o cabo e a haste
da parte ativa do instrumental de modo a promover maior biossegurança no uso do mesmo - R$
39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.35-01 - Cureta De Mccall N.1/10, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.31-01 - Cureta De Mccall N.13/14, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote.
Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
- 27.1017.33-01 - Cureta De Mccall N.15/16, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote
- R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.32-01 - Cureta De Mccall n.17/18, em aço inox, autoclavável, com cabo oco, de
8mm de diâmetro. Embalagem blistada inviolável. O produto deverá apresentar soldagem entre
cabo e a haste da parte ativa. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da
Saúde. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número do lote
- R$ 39,00 (trinta e nove reais) un - 6b ig,
– 27.1017.07-01 - Descolador de Molt cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1126.04-01 - Descolador Molt 2-4, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.05-01 - Descolador Molt Dissector, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada
peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1126.03-01 - Descolador de Buser, cabo de 8 mm, aço inox, autoclavável. Cada peça
deverá conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar
certificado de registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de
fabricação - R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) un – Golgran,
– 27.1018.11-01 - Escavador De Dentina Haste Longa N°02 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.09-01 - Escavador De Dentina Haste Longa. Nº 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1018.10-01 - Escavador De Dentina Haste Longa Nº 04 - R$ 10,10 (dez reais e dez
centavos) un – Golgran,
– 27.1019.01-01 - Esculpidor Hollemback 03 - R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) un –
Golgran,
– 27.1021.08-01 - Espatula Lecron - R$ 12,00 (doze reais) un – Golgran,
– 27.1022.01-01 - Espelho Odontológico c/ Aumento Nº 05 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un - 6b ig,
– 27.1022.02-01 - Espelho Odontológico Plano Nº 05 - R$ 3,50 (três reais e cinquenta
centavos) un – Golgran,
– 27.1025.01-01 - Fórceps Infantil Nº 1 - R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos) un - 6b ig,
– 23.1072.40-01 - Lima para Osso Miller N 01 Ref 28-0280 - R$ 42,90 (quarenta e dois reais
e noventa centavos) un – Golgran,
– 23.1076.2-01 - Moldeira Perfurada alumínio jogo com 08 un - R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) jg – Tecnodent,
– 27.1033.01-01 - Perfurador para isolamento absoluto (Alicate de Ainsworth) - R$ 72,00
(setenta e dois reais) un - 6b ig,
– 27.1166.1-01 - Periótomo Duplo – Produto para extração atraumática, em aço inox,
autoclavável. Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem
como número do lote. Apresentar Certificado de Registro do produto no Ministério da Saúde e
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) un – Quinelato,
– 27.1166.2-01 - Periótomo Reto – Produto para extração atraumática, em aço inox,
autoclavável. Com cabo oco. Cada peça deverá conter gravado identificação do fabricante, bem
como número do lote. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 66,00 (sessenta e seis
reais) un – Quinelato,
– 27.1034.24-01 - Pinça Adson Brown 12 cm, em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
40,00 (quarenta reais) un – Golgran,
– 27.1034.08-01 - Pinça Adson com Dente. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá
conter gravado identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de
registro do produto no Ministério da Saúde e certificado de boas práticas de fabricação - R$
13,40 (treze reais e quarenta centavos) un - 6b ig,
– 27.1034.25-01 - Pinça Collin. Em aço inox, autoclavável. Cada peça deverá conter gravado
identificação do fabricante, bem como número de lote, apresentar certificado de registro do
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,
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– 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.), 14 de janeiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 148/2020– Pregão Presencial nº 132/2020 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 119/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
042.00019.0002-01 - Protetor Facial de segurança visor transparente - R$ 8,20 (oito reais e
vinte centavos) un – G.Plast;
041.00097.0001-01 - Borrifador de Plástico 500 ml - R$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos) un
– N.Era;
042.00034.0038-01 - Máscara Tecido 100 % algodão penteado tecido duplo lavável, anatômico
- R$ 3,10 (três reais e dez centavos) un – TipTop;
026.00005.0009-01 - Álcool Gel 70 % anti-séptico (galão de 05 litros) que hidrata a pele - R$
39,00 (trinta e nove reais) un – Alc. Care.
Varginha(M.G.), 07 de janeiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Materiais Odontológicos, tudo em conformidade com
o Edital de Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial nº 019/2020 – Registro de Preços
(Atas de Registro de Preços nºs 078 a 082/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Eireli
- Agulha descartável carpule curta – caixa contendo 100 un. De agulhas curtas, esterilizadas
pelo processo de raios gama – cobalto, tribiseladas e siliconadas. Com validade de no mínimo 18
meses contados - R$ 23,70 (vinte e três reais e setenta centavos) cx - Dencojet – DFL;
- Anestésico mepivacaína a 3% sem vaso constritor com caixa de 50 tubetes de 1,8ml e de
validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega. Registro no ms- caixa - R$
85,00 (oitenta e cinco reais) cx - Mepivalen SV – DLA;
- Anestésico tópico c/ benzocaína a 5%. Gel com 20% de benzocaína. Pote contendo 12gr
cada. Sabor de pina colada, tutti - fruti ou menta e de validade de no mínimo 18 meses, contados
a partir da data de entrega. Registro no ms- pote - R$ 6,08 (seis reais e oito centavos) pot Benzotop – DFL;
- Bicarbonato de sódio bi refinado / uso em odontologia p/ aparelho de profilaxia dental,
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sendo do mais alto grau de pureza disponível para remoção de placa bacteriana, com granulometria ideal e superfina, impossibilitando o entupimento do aparelho, não causando danos ao
esmalte ou a gengiva. Com a seguinte característica: envelopes com 40gr cada. Compatível com
a marca dabi atlante. Embalagem contendo dados de identificação e procedência, prazo de
validade, data de fabricação e registro no ms- caixa - R$ 28,00 (vinte e oito reais) cx - Airon –
Maquira;
- Papel carbono para articulação ultrafino. Caixa com 280 folhas de carbono ultrafinas,
resistentes à umidade, para marcação oclusal. Composição: filme poliéster, cera acrílica, óleos
minerais, lecitina de soja, resinas, plastificantes, corantes e pigmentos, solventes e talco industrial
- R$ 102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco centavos) cx – Angelus;
- Cimento de óxido de zinco pó- oxido de zinco 8,81g%, sulfato de bário 16,16g%, fosfato de
cálcio 2,02g%, acetato de zinco 1,01g% -frasco com 50gr - R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) frs – Biodinamica;
- Película de filme par raio x odontológico periapical caixa contendo 150 filmes. Tamanho
31mmx 35mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de
fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro no produto do ms- por pacote
- R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos) pct - Agfa – Kulzer;
- Anestésico articaína a 4% com epinefrina (1:100.000) com vasoconstritor, caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no ms- por caixa - R$ 118,00 (cento e dezoito reais) cx - Articaine – DFL;
- Anestésico alphacaíne 2% cloridrato de lidocaína + epinefrina (1:100.00), caixa contendo
50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de entrega.
Registro no ms- por caixa - R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos) cx - Alphacaine
– DFL;
- Anestésico cloridrato de prilocaína a 3% com felipressina (0,03 ul/ml) de vasoconstritor,
caixa contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da
data de entrega. Registro no ms- por caixa - R$ 61,77 (sessenta e um reais e setenta e sete
centavos) cx - Citanest – DLA;
- Anestésico mepivacaína a 2% com norepinefrina (1:100.000) de vasoconstritor, caixa
contendo 50 tubetes de 1,8ml e de validade de no mínimo 18 meses, contados a partir da data de
entrega. Registro no ms- por caixa - R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) cx - Mepivalen AD – DLA;
- Cimento obturador de canal caixa a base de óxido de zinco com 1 frasco com pó 12g + 1
frasco com liquido 10ml. Validade de no mínimo 18 meses, contados a partir d data de entrega.
Apresentar registro no ms - R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) frs - Endofill
– Dentsply;
- Fio dental encerado, embalagem com 100m, fabricado em fio de polipropileno revestido com
cera microcristalina, contendo no mínimo 100 m cada rolo. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms- por rolo - R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) un – Medfio;
- Matriz de aço inox para amálgama 5mm, bobina com 50cm - R$ 1,25 (um real e vinte e cinco
centavos) un – Maquira;
- Matriz de aço inox para amálgama 7mm, bobina com 50cm - R$ 1,47 (um real e quarenta e
sete centavos) frs – Maquira;
- Pasta profilática com flúor, bisnaga com 90gr. Composição: água, espessante, lauril sulfato,
carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de
registro do produto no ms - R$ 3,83 (três reais e oitenta e três centavos) tub - Shine – Maquira;
- Resina na cor a1- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove centavos) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) bis - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a3- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário alumínio
fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca, para
uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbrida - R$ 29,39 (vinte e nove reais e trinta
e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor a3,5- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário
alumínio fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca,
para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e
trinta e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário
alumínio fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca,
para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e
trinta e nove reais) bis - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa3- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário
alumínio fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca,
para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e
trinta e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Resina na cor oa3 1/2- fotopolimerizável a base de bis-gma, composta de vidro de bário
alumínio fluoretado (0,02-0,07 micrometros), dióxido de alumínio (0,02-0,07 micrometros), opaca,
para uso em dentes anteriores e posteriores, partículas híbridas - R$ 29,39 (vinte e nove reais e
trinta e nove reais) tub - Charisma Classic – Kulzer;
- Escova de dente adulto cabeça pequena 30 cerdas planas, macias e arredondadas, cabo
reto anatômico, com capa de proteção de cerdas - R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) un –
Medfio;
- Escova de dente infantil cabeça pequena, cerdas planas, macias e arredondadas, cabo
reto anatômico, com capa de proteção de cerdas - R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) un Floppy – Medfio;
- Algodão p/ uso odontológico c/ 100 roletes - R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos)
pct – Ssplus;
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- Fixador de radiografia dental-frasco c/ 475ml - R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos)
frs – Carestream;
- Revelador dental frasco c/ 475ml - R$ 12,40 (doze reais e quarenta centavos) frs –
Carestream;
- Tricresolformalina - R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) pct – Biodinamica;
- Sugador de saliva descartável, plástico (colorido)– pct c/ 40 und - R$ 4,23 (quatro reais e
vinte e três centavos) cx – Ssplus;
- Tira de lixa metálica 4mm - R$ 4,81 (quatro reais e oitenta e um centavos) env - Airon –
Maquira;
- Tira de lixa metálica 6mm - R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos) cx - Airon –
Maquira;
- Tira de lixa de polimento e acabamento dentário com fina e media granulação e centro
neutro neutro 4mm x 170. Cx com 150 un. De alta qualidade tiras de lixa de polimento e acabamento
dental c/ centro neutro. Cx 150 tiras abrasiva. Embalagens contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro no
ms - R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos) cx – 3M;
- Tira de poliéster p/ resina 0,05mm pct c/ 50 un - R$ 1,51 (um real e cinquenta e um
centavos) tub - Airon – Maquira;
- Evidenciador placa bacteriana (120 cp). Evidenciador de placa bacteriana `a base de
fucsina. Embalagem com 120 comprimidos cada caixa. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms – por caixa - R$ 17,00 (dezessete reais) frs - Eviplac – Biodinamica;
- Guta percha em bastão para uso odontológico, c/ 08 un - caixa - R$ 26,05 (vinte e seis reais
e cinco centavos) kit – Dentsply.
2) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
- Fio de sutura de seda com agulha 3.0 cx c/24 und. contendo no pct um fio de sutura agulha
de seda preta, agulha em formato triangular e especializado. Aproximadamente 45cm. Com
tamanho 5-0. Embalagem contendo dados de identificação,, procedência, n° do lote. Data de
fabricação e a data de validade apresentar certificado de Registro do produto no M.S. - R$
118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos) un – Ethicon;
- Fio de sutura seda trançada preta 3-0 com agulha em aço inox siliconizada, ½ círculo
cortante 1,7cm. Apresentar Registro na Anvisa - R$ 28,80 (vinte e oito reais e oitenta centavos)
un – Procare;
- Verniz fluoretado para aplicação dentária, com naf a 6% = 2,71% ions fluor. Fluoreto de
cálcio 6% = 2,92 ions flúor. Apresentação: 2 x 3g seringas; 10 pincéis descartáveis, validade no
mínimo 18 meses, contados à partir da data de entrega. Registro no Ministério da Saúde, por
unidade - R$ 28,66 (vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) cx – Sswhite.
3) Contratada: Dipron Distribuidora de Prod. Odontológicos e Materiais Ltda.
- Cimento de ionômero de vidro cimentação pó e líquido. Kit contendo1 frasco de pó 15gr, 1
frasco líquido 10ml, 1 medidor de pó, 1 conjunto dosador líquido. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) kit
– Biodinamica;
- Clorexidina a 0,12% frasco com 1 litro. Gluconato a 0,12% (ou digluconato formulado a
base livre de clorexidina na concentração de 0,06%) e os seguintes componentes inativos:
água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta,
sacarinato de sódio, fd&c blue, nº 1. O nome químico do gluconato de clorexidina é: 1,1 bis
hexametileno (5-p-clorofenil biguanida) di- d-gluconato. Embalagem com 1 frasco de 1 litro, 1
bomba acionada por pressão, 100 copos descartáveis. Registro no M.S. - R$ 17,44 (dezessete
reais e quarenta e quatro centavos) cx – Iodontosul.
4) Contratada: E.C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
- Ácido fosfórico a 37% em forma de gel- condicionador dental gel, seringa 2,5ml 3ml,
contendo em sua composição ácido fosfórico a 37% embalagem com dados de identificação,
procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro
no ministério da saúde- pacote com 03 seringas - R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) pct
- Attaque Gel – Biodinamica;
- Agente de união multi-uso fotopolimerizável – monocomponente para esmalte e dentina
sendo o primer e o bond em um único frasco. Agente de união multi-uso fotopolimerizável –
monocomponente para esmalte / dentina, com solvente água e álcool. Frasco único com tampa
flip top, frasco com 6g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº de lote,
data de fabricação e de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ministério da
saúde - R$ 70,00 (setenta reais) frs - Single Bonda – 3M;
- Anestésico cloridrato de lidocaína a 3% c/ fenilefrina caixa com 50 un. Tubetes de 1,8ml e
de validade de no mínimo 18 meses, contatos a partir da data de entrega. Registro no ms.- Por
caixa (novocol) - R$ 50,00 (cinquenta reais) cx - Novocol – Sswhite;
- Aplicador descartável confeccionado c/ minúsculas fibras (tipo brush). Aplicador de adesivo
fotopolimerizável, descartável, tipo brush, fino, confeccionado com minúsculas fibras. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº de lote,data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no ms- frasco com 100un - R$ 7,15 (sete reais e
quinze centavos) frs - Cavibrush – FGM;
- Cera rosa nº 7 c/ 18 placas macia e flexíveis, para articulação em lâminas, caixa com no
mínimo 225g. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 12,00 (doze reais)
cx – Asfer;
- Cimento cirúrgico liquido 30ml- frasco - R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos)
frs – Maquira;
- Cimento cirúrgico pó 50gr- frasco - R$ 21,16 (vinte e um reais e dezesseis centavos) frs
– Maquira;
- Cimento de obturação provisória à base de óxido de zinco sem eugenol, para preenchimento
temporário de cavidade dentária de endurecimento químico. Com coloração branca, contendo na
sua composição, óxido de zinco e sulfato de zinco. Pote com 25g. Embalagem contendo dados
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de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) pot - Fill prov – Allplan;
- Clorexidina a 2% - frasco com 50ml - R$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) frs –
Maquira;
- Cunha de madeira para espaço interdental de cores e tamanhos sortidos, com 100 unidades.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro no produto no ms- pacote - R$ 6,70 (seis reais e
setenta centavos) cx – Iodontosul;
- Esponja hemostática de colágeno liofilizado de origem porcina, hemospon. Atua como
hemostático e cicatrizante. Caixa com 10 esponjas estéreis. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 41,00 (quarenta e um reais) cx - Hemospon – Maquira;
- Eugenol – frasco c/ 20ml - R$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos) frs – Biodinamica;
- Formocresol diluído 1:5 uso odontológico, que propicia mumificação pulpar contendo em
sua fórmula formaldeído 19%, tricresol 35%, glicerina 15%, veículo hidro- alcoólico q.s.p. Que
atua evitando o ressecamento dental após o procedimento. Frasco com 10ml. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
certificado de registro do produto no ms - R$ 4,60 (quatro reais e sessenta centavos) frs –
Biodinamica;
- Hidróxido de cálcio pa -pó, frasco c/ 10g - R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos)
frs – Biodinamica;
- Iodofórmio frasco com 10g- embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº
lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms
- R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) frs – Biodinamica;
- Ionômero de vidro na cor a2 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto
ao esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expensão térmica próximo da estrutura dental.
Possui em dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver flúor nomeio
bucal. Caixa contendo: 1 frs de pó c/10g 1 frs de líquido 8g 1 dosador de pó - R$ 15,90 (quinze
reais e noventa centavos) cj - Maxxion R A2 – FGM;
- Ionômero de vidro na cor a3 ativado quimicamente com excelente potencial de adesão tanto
ao esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expensão térmica próximo da estrutura dental.
Possui em dos maiores potencial de fluoretos e grande capacidade de absorver flúor nomeio
bucal. Caixa contendo: 1 frs de pó c/10g 1 frs de líquido 8g 1 dosador de pó - R$ 15,90 (quinze
reais e noventa centavos) cj - Maxxion R A3 – FGM;
- Solução hemostática sem fenilefrina, tópica com 10ml. Cada grama contém mg cloreto de
alumínio, 1mg de sulfato hidróxiquinoleina de alumínio, em veículo alcoólico/glicol/aquoso.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 13,10 (treze reais e dez
centavos) frs - Hemoliq – Maquira;
- Creme dental com flúor (1500 ppm de flúor) 90g– por tubo - R$ 1,06 (um real e seis
centavos) bis - Free Dent – Raymounds;
- Amálgama em cápsulas para restauração de 1 face contendo em seu interior liga esférica
de alto teor de cbre – não gama 2. Composição: 40% de ag, 31,3% de sn,28,7% de cu. Partículas
esferoidais irregulares, resistência à compressão após 1 hora de 225 mpa (32,625 psi), resistência
a compressão após 24 horas de 510 mpa (73,950 psi). Resistência à tração diametral após à
tração diametral após 1 hora de 225 mpa (3,190 psi), resistência à tração diametral após 24hs 54
mpa (7,830 psi). Creep estática após 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24hs + 2 um/
cm. Tempo de cristalização regular. Cápsulas de 1 porção. Registro no ms. Trazer amostra ou
catálogo para conferência de características, sendo 50 cápsulas cada pote. Embalagem contendo
dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar
certificado de registro do produto no ms - R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos)
pot - Gs 80 – SDI;
- Amálgama em cápsulas para restauração de 2 faces contendo em seu interior liga esférica
de alto teor de cobre – não gama 2. Composição: 40% de ag, 31,3% de sn,28,7% de cu.
Partículas esferoidais irregulares, resistência à compressão após 1 hora de 225 mpa (32,625
psi), resistência a compressão após 24 horas de 510 mpa (73,950 psi). Resistência à tração
diametral após à tração diametral após 1 hora de 225 mpa (3,190 psi), resistência à tração
diametral após 24hs 54 mpa (7,830 psi). Creep estática após 7 dias de 0,1%. Alteração dimensional após 24hs + 2 um/cm. Tempo de cristalização regular. Cápsulas de 2 porções. Registro no
ms. Trazer amostra ou catálogo para conferência de características, sendo 50 cápsulas cada
pote. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e
data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 89,00 (oitenta e nove
reais) pot - Gs 80 2P – SDI;
- Cone secundário guta percha, para condensação lateral sortido (mf,f,fm), usado para
obturação de canal. Caixa com 120 unidades. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do
produto no ms- por caixa - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) frs - Maillfer –
Dentsply;
- Edta gel trissódico concentração 24%, formulação em gel hidrossolúvel, ph entre 8,5 a 9,0.
Apresentação caixa 2 seringas de 3g cada + 06 bicos aplicadores. Embalagem contendo dados
de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms- por caixa - R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) frs
– Biodinamica;
- Eucaliptol, solvente de guta percha para desobturação de canal, frasco com 10ml.
Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de
validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms- por frasco - R$ 8,80 (oito reais e
oitenta centavos) un – Biodinamica;
- Óleo lubrificante p/ alta e baixa rotação c/ spray, contendo 200ml(143g), sem cfc. Óleo
mineral atóxico, de baixa viscosidade, com elevado grau de pureza, contendo aditivos especiais
que previnem oxidações e reduzem o atrito e desgaste das partes móveis. Conjunto com bicos
para lubrificação. Apresentar registro no ms. Por frasco - R$ 15,00 (quinze reais) un – Maquira;
- Resina buck fill flow a1 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma
Flow – DFL;
- Resina buck fill flow a2 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma
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Flow – DFL;
- Resina buck fill flow a3 - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) un - Sigma
Flow – DFL;
- Resina buck fill flow u - R$ 111,30 (cento e onze reais e trinta centavos) un - Bulk Fil Flow
– 3M;
- Cimento cirúrgico (pasta base- pasta catalisador) cimento cirúrgico p/ periodontia, sendo
pasta base sem eugenol e pasta aceleradora c/ 90 grs - R$ 79,20 (setenta e nove reais e vinte
centavos) cx - Pericem – Maquira;
- Resina autopolimerizável para acabamento cold liner incolor pó + líquido. Resina
autopolimerizável incolor contendo: 1 frasco pó 3 gr, 1 frasco líquido 30 ml, 1 frasco glase 8ml, 1
isolante líquido, 2 copos medidores. Produto deverá atender requisitos iso 20795-1. Embalagem
contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade.
Apresentar certificado de registro do produto no ms. Por kit - R$ 80,55 (oitenta reais e cinquenta
e cinco centavos) un - Cold Liner – TDV;
- Sugador cirúrgico com coletor de osso - R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) frs –
Maquira.
5) Contratada: Emigê Materiais Odontológicos Ltda.
- Flúor fosfato acidulato a 1,23% em gel, frasco com 200ml, com sabor morango ou tuttifrutti, para aplicação tópica durante um minuto, tixotrópico. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 4,16 (quatro reais e dezesseis centavos) frs - Flugel –
DFL;
- Paramonoclorofenol canforado, frasco com 20ml. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro do produto no ms - R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) frs –
Maquira;
- Cimento fosfato de zinco liquido 10ml. Composição do liquido: ácido fosfórico, hidróxido de
alumínio, óxido de zinco e água destilada. Embalagem contendo dados de identificação,
procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado de registro
do produto no ms - R$ 10,94 (dez reais e noventa e quatro centavos) frs - Lee Smith – Vigodent;
- Cimento fosfato de zinco pó 28g na cor amarelo claro. Composição do pó: óxido de zinco,
óxido de magnésio, corantes cl 77288, cl 77268 e cl 77491. Embalagem contendo dados de
identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data de validade. Apresentar certificado
de registro do produto no ms - R$ 10,94 (dez reais e noventa e quatro centavos) frs - Lee Smith
– Vigodent;
- Vaselina solida p/ uso protético odontológico tubo com 30g - R$ 7,69 (sete reais e sessenta
e nove centavos) cx – Rioquimica;
- Fio sutura de seda c/ agulha 4.0 cx c/24 unidades contendo no pacote um fio de satura
agulhado de seda preta, agulha formato triangular e esterelizada, aproximadamente 45 cm c/
tamanho 4-0. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação
e data de validade, apresentar certificado de registro no produto no ministério da saúde - R$
28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) cx – Technew;
- Fio de nylon 5.0 cx c/ 24 und - R$ 28,95 (vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) cx
– Technew.
Varginha(M.G.), 07 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, 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
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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
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
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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,
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
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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,
023.01006.0030-01 - Cimento Provisorio Para Cimentacao Sem Eugenol Cimento PastaPasta, 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
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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 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.), 14 de janeiro 2021
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1) Contratada: Med Center Comercial Ltda.
- Ambroxol 30mg/5ml – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) frs/ 120 ml – Farmace;
- Ambroxol 15 mg/5 ml – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) frs/ 120 ml – Farmace;
- Amiodarona cloridrato 200 mg – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos) comp – Geolab;
- Anlodipino besilato 10 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Neo Química;
- Domperidona 10 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Medley;
- Glimepirida 4mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – Cimed;
- Hidrocortisona 500mg – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) frs – União Química;
- Metformina 500mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Prati Donaduzz;
- Metoprolol 25 mg – R$ 0,22 (vinte e dois centavos) comp – Accord;
- Varfarina sódica 5 mg – R$ 0,14 (quatorze centavos) comp União Química;
- Verapamil cloridrato 80 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Prati DonaduzzI;
- Amitriptilina 25 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Neo Química;
- Bisacodil 5mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – Neo Química;
- Carbonato de cálcio 1250 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp mast – Vitamed;
- Diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg – R$ 0,38 (trinta e oito centavos) comp – Neo
Química;
- Lamotrigina 100 mg – R$ 0,26 (vinte e seis centavos) comp – Unichem;
- Levomepromazina 100 mg – R$ 0,61 (sessenta e um centavos) comp – Cristália;
- Naltrexona 50 mg – R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) comp – União Química;
- Risperidona 2 mg – R$ 0,12 (doze centavos) comp – União Química;
- Sacarato de hidróxido de ferro III 100mg/5ml ev – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos)
amp – União Química;
- Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral c/ 30 ml – R$ 0,73 (setenta e três centavos) fr;
- Tioridazina cloridrato 100 mg – R$ 0,70 (setenta centavos) comp – União Química.

- Omalizumabe 150 mg – R$ 2.121,51 (dois mil cento e vinte e um reais e cinquenta e um
centavos) frs – Novartis;
- Oxicondona cloridrato 10 mg – R$ 7,08 (sete reais e oito centavos) comp – Mundipharma;
- Perindopril 4 mg – R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) comp – Servier;
- Periciazina 4% gotas – R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos) frs – Sanofi
Medley;
- Pirimetamina 25 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Farmaquímica;
- Propatilnitrato 10mg – R$ 0,18 (dezoito centavos) comp – Farmaquímica;
- Rivastigmina patch 15 – R$ 13,31 (treze reais e trinta e um centavos) adesivo – Novartis;
- Rivaroxabana 10 mg – R$ 7,29 (sete reais e vinte e nove centavos) comp – Bayer;
- Rivaroxabana 15 mg – R$ 7,29 (sete reais e vinte e nove centavos) comp – Bayer;
- Rivaroxabana 20 mg – R$ 7,29 (sete reais e vinte e nove centavos) comp – Bayer;
- Rosuvastatina cálcica 5 mg – R$ 0,90 (noventa centavos) comp – Astrazeneca;
- Ticagrelor 90mg – R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) comp – Astrazeneca;
- Tiotrópio respimat brometo 2,5 mcg - 60 doses – R$ 270,93 (duzentos e setenta reais e noventa
e três centavos) frs – Boehringer;
- Trazodona 50 mg – R$ 0,38 (trinta e oito centavos) comp – Apsen;
- Trimetazidina mr 35 – R$ 1,27 (um real e vinte e centavos) comp – Servier;
- Trometamol cetorolaco 10 mg – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) comp – EMS S/A;
- Vildagliptina 50 mg – R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos) comp – Novartis;
- Zuclopentixol 200 mg/1 ml – R$ 61,80 (sessenta e um reais e oitenta centavos) amp –Lundbeck;
- Zuclopentixol 50 mg/1 ml – R$ 30,97 (trinta reais e noventa e sete centavos) amp –Lundbeck;
- Azatioprina 50 mg – R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) comp – Germed;
- Celecoxibe 200 mg – R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) comp – Upjohn / Pfizer;
- Clonidina 0,2 mg – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) comp – Boehringer;
- Duloxetina cloridrato 30 mg – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) comp – EMS S/A;
- Isossorbida dinitrato 5 mg – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) comp sub – EMS S/A;
- Medroxiprogesterona acetato 150 mg/ml solução injetável-1 ml - R$ 9,99 (nove reais e noventa
e nove centavos) amp – EMS S/A;
- Oxibutinina cloridrato 5mg – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) comp – Apsen;
- Alteplase 50mg/50ml – R$ 2.022,99 (dois mil e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) fr
– Boehringer;
- Denosumabe 60 mg/ml – R$ 735,26 (setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos) fr –
Amgen;
- Enatercepte 50 mg/ml – 1 ml – R$ 1.502,72 (mil quinhentos e dois reais e setenta e dois
centavos) fr – Pfizer;
- Enoxaparina 20mg/0,2ml – R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) amp – Sanofi Medley;
- Enoxaparina 40mg/0,4ml – R$ 14,00 (quatorze reais) amp – Sanofi Medley;
- Enoxaparina 60mg/0,6ml – R$ 21,00 (vinte e um reais) amp – Sanofi Medley;
- Enoxaparina 80mg/0,8ml – R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) amp – Sanofi
Medley;
- Humalog- 10ml – R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três centavos) fr – Eli Lilly;
- Insulina glargina -10ml – R$ 203,59 (duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos) fr –
Sanofi Medley;
- Insulina glargina- 3ml – R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos) fr – Sanofi
Medley;
- Ranibizumabe 2,3 mg – R$ 3.994,76 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e
seis centavos) fr/amp – Novartis;
- Tofacitinibe citrato 5 mg – R$ 70,17 (setenta reais e dezessete centavos) comp – Wyeth;
- Cetuximabe 5 mg/ml – R$ 768,15 (setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) fr –
Merck S.A.

2) Contratada: Biohosp Produtos Hospitalares S/A
- Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg + 125 mg – R$ 1,49 (um real e quarenta e nove
centavos) caps – EMS S/A.;
- Apixabana 5mg – R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) comp – Wyeth;
- Atorvastatina 10mg – R$ 0,20 (vinte centavos) comp – EMS S/A;
- Bamifilina 300 mg – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) comp – Chiesi;
- Bamifilina 600 mg – R$ 1,90 (um real e noventa centavos) comp – Chiesi;
- Budesonida + formoterol 6/200 aerossol spray – R$ 71,23 (setenta e um reais e vinte e três
centavos) frs – Astrazeneca;
- Candesartana cilexetil 16 mg – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) comp – Astrazeneca;
- Clomipramina cloridrato 25 mg – R$ 0,61 (sessenta e um centavos) comp – EMS S/A;
- Dabigatrana 110 mg – R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos) comp – Boehringer;
- Dipropionato de beclometasona 400 mcg/ml (clenil a) – R$ 4,83 (quatro reais e oitenta e três
centavos) flaconete – Chiesi;
- Dorzolamida 5 ml – R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) frs – EMS S/A;
- Fingolimode 0,5 mg – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) comp – EMS S/A;
- Fumarato de formoterol 12mcg + budesonida 400mg – R$ 0,80 (oitenta centavos) caps –
Astrazeneca;
- Hidrocloroquina 400 mg – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) comp – Apsen;
- Hidralazina cloridrato 50 mg – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) drágea – Novartis;
- Leuprorrelina 3,75 – R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) frs – Sandoz;
- Linagliptina 5 mg – R$ 5,91 (cinco reais e noventa e um centavos) comp – Boehringer;
- Metilfenidato cloridrato la 20 mg – R$ 6,77 (seis reais e setenta e sete centavos) comp –
Novartis;
- Metilfenidato cloridrato 10mg – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) comp – EMS S/A;
- Metoprolol 5 mg/5ml – R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos) amp – Astrazeneca;
- Metoprolol succinato 50 mg – R$ 0,37 (trinta e sete centavos) comp – Astrazeneca;
- Midazolam 15 mg – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) comp – Farmaquímica;
- Octreotida 0,1mg/1ml – R$ 46,94 (quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) amp –
Novartis;
- Octreotida 0,5mg/1ml – R$ 204,52 (duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) amp
– Novartis;

3) Contratada: Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda.
- Ácido tranexâmico 250mg/5ml – R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) fr/ap –
Zydus Nikkho;
- Acebrofilina 10 mg/ml – R$ 3,83 (três reais e oitenta e três centavos) frs/120ml – CIMED;
- Alendronato sódio 70 mg – R$ 0,18 (dezoito centavos) comp – Cellera;
- Alopurinol 100 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral c/ 60 ml – R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete
centavos) frs – CIMED;
- Bimatoprosta 3 ml (lumigan) – R$ 16,00 (dezesseis reais) frs – Geolab;
- Carbamazepina 20 mg/ml oral c/ 100 ml – R$ 9,48 (nove reais e quarenta e oito centavos)
frs – Sanval;
- Cloridrato de lidocaína spray 10% 50ml – R$ 40,00 (quarenta reais) frs – Hipolabor;
- Diclofenaco de potássio 50 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – CIMED;
- Dipirona sódica 500 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Dipirona sódica + brometo n. Butil 20 mg/2,5 ml – 5 ml – R$ 1,16 (um real e dezesseis
centavos) amp – Hipolabor;
- Enalapril maleato 10 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – ONEFARMA / CIMED;
- Enalapril maleato 20 mg – R$ 0,04 (quatro centavos) comp – Onefarma / CIMED;
- Fentanila 500 mcg/10ml) – R$ 4,76 (quatro reais e setenta e seis centavos) frs – Hipolabor;
- Flumazenil 0,5mg/5ml – R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) amp – Hipolabor;
- Hidroclorotiazida 25 mg - R$ 0,02 (dois centavos) comp – CIMED;
- Isossorbida mononitrato 40 mg – R$ 0,16 (dezesseis centavos) comp – Zydus Nikkho;
- Losartana potássica 50 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp rev – Geolab;
- Metilprednisolona 125mg – R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) frs – Novafarma;
- Metilprednisolona 500mg – R$ 15,38 (quinze reais e trinta e oito centavos) frs – Novafarma;
- Metronidazol 250 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Metronidazol geleia 50 g – R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) tubo – Prati Donaduzzi;
- Miconazol nitrato 20 mg/ml loção c/ 30 ml – R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) frs –
CIMED;
- Midazolam 15mg/3ml – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) amp – Hipolabor;
- Midazolam 50mg/10ml – R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) amp – Hipolabor;
- Nistatina 100000ui/ml suspensão oral – 50 ml – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) frs –

Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Medicamentos, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 018/2020 – Pregão Presencial nº 016/2020 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs 007 a 025/2020), nos termos a seguir:
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Prati Donaduzzi;
- Olanzapina 5mg – R$ 0,30 (trinta centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Quetiapina 200mg – R$ 0,70 (setenta centavos) comp – Geolab;
- Sertralina 50mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Geolab;
- Sulfametoxazol + trimetroprima 400 + 80 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – Prati
Donaduzzi;
- Tansulosina 0,4mg – R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) comp – Geolab;
- Terbutalina 0,5mg/1ml – R$ 1,10 (um real e dez centavos) amp – Hipolabor;
- Venlafaxina 150mg – R$ 1,10 (um real e dez centavos) comp – Geolab;
- Cetoprofeno 100 mg/2 ml im – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) amp – Hipolabor;
- Diazepam 10 mg/ml amp 2 ml – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) amp – Santisa;
- Dipirona sódica + butilbrometo de escopolamina 250mg + 10mg – R$ 0,37 (trinta e sete
centavos) comp – Belfar;
- Escitalopram 10 mg – R$ 0,17 (dezessete centavos) comp – Geolab;
- Fitomenadiona 10mg/1ml im – R$ 1,04 (um real e quatro centavos) amp – Hipolabor;
- Metoclopramida 10 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – Hipolabor;
- Nifedipino 20mg – R$ 0,05 (cinco centavos) comp – Geolab;
- Sulfato ferroso 40 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Vitamed.
4) Contratada: Aglon Comércio e Representações Ltda.
- Levodopa + benserazida cloridrato 100 + 25 mg – R$ 0,92 (noventa e dois centavos) –
comp – Roche;
- Levodopa+benserazida cloridrato 200 + 50 mg – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) comp
– Roche;
- Olmesartana 20 mg – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) comp – Daiichi Sankyo;
- Bevacizumabe 400 mg/16ml – R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) fr/amp – Roche /
F.Hoffmann / Genentech;
- Bevacizumabe 25/ml – 4 ml – R$ 1.704,60 (mil setecentos e quatro reais e sessenta
centavos) fr/amp – Roche / F.Hoffmann / Genentech;
- Ocrelizumabe 30 mg/ml com 10 ml – R$ 30.788,91 (trinta mil setecentos e oitenta e oito reais
e noventa e um centavos) fr/amp – Roche.
5) Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
- Adenosina 6mg/2ml – R$ 8,76 (oito reais e setenta e seis centavos) fr/ap – Hipolabor;
- Butilescopolamina + dipirona 20mg+2,5/5ml – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) amp –
Farmace;
- Diclofenaco de sódio 75mg/3ml – R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) amp – Hypofarma;
- Fluconazol 150 mg – R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) comp – MedQuímica;
- Acido acetil salicílico 100 mg – R$ 0,02 (dois centavos) comp – IMEC;
- Biperideno cloridrato 2 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – Cristália;
- Carbonato de cálcio + vitamina d 500 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Nutivit;
- Clorpromazina cloridrato 100 mg – R$ 0,21 (vinte e um centavos) comp – Cristália;
- Prometazina 25 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Cristália;
- Tramadol 100 mg/2 ml amp 2 ml – R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) amp – Hipolabor;
- Vitamina complexo b 2 ml – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) amp – Hypofarma;
- Vitamina + sais minerais – R$ 0,06 (seis centavos) comp – BIONATUS;
- Heparina 5000ui/0,25ml – R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos) amp – Cristália.
6) Contratada: SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda.
- Albendazol 40 mg/ml com 10 ml – R$ 0,93 (noventa e três centavos) susp oral – Prati
Nacional;
- Azitromicina 500 mg – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) comp – MedQuímica Nacional;
- Captopril 25 mg – R$ 0,02 (dois centavos) comp – MedQuímica Nacional;
- Cloreto de sódio 0,9% 10ml – R$ 0,16 (dezesseis centavos) amp – Farmace Nacional;
- Dexametasona 2 mg/ml – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) amp – Farmace Nacional;
- Dexametasona 10mg/2,5ml – R$ 0,62 (sessenta e dois centavos) amp – Farmace Nacional;
- Fenoterol bromidrato 5 mg/ml c/ 20ml – R$ 3,00 (três reais) frs – Hipolabor Nacional;
- Gentamicina 80mg/2ml – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) amp – Gentamicin / Novafarma;
- Metformina 850 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Prati Nacional;
- Norepinefrina 8mg/4ml – R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos) amp – Hipolabor
Nacional;
- Omeprazol 20 mg – R$ 0,06 (seis centavos) caps – Hipolabor Nacional;
- Paracetamol 500 mg – R$ 0,05 (cinco centavos) comp – Hipolabor Nacional;
- Paracetamol + codeína 500 mg+30 mg – R$ 0,30 (trinta centavos) comp – Geolab Nacional;
- Paracetamol 200 mg/ml solução oral c/ 15 ml – R$ 0,78 (setenta e oito centavos) frs –
Farmace Nacional;
- Prednisona 20 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – Sanval Nacional;
- Prednisona 5 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Sanval Nacional;
- Carbonato de litio 300 mg – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) comp – Hipolabor Nacional;
- Lactulose 667mg/ml c/ 120 ml – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) fr – Nutriex / Guki;
- Sinvastatina 20 mg – R$ 0,05 (cinco centavos) comp – Sinvaston / Sanval;
- Tiamina 300mg comp – R$ 0,18 (dezoito centavos) comp – Hipolabor Nacional;
- Albumina humana 20% 50ml – R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) fr – Uman Albumin /
Kedrion.
7) Contratada: Drogafonte Ltda.
- Aminofilina 100 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Hipolabor-M;
- Amiodarona 150mg/3ml – R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) amp – Hipolabor-M;
- Atenolol 25 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml c/ 20 ml – R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) frs –
Hipolabor-M;
- Bromoprida 10mg/2ml – R$ 1,03 (um real e três centavos) amp – Hipolabor-M;
- Clindamicina 600mg/4 ml – R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos) amp – Hipolabor-M;
- Dexametasona 1 mg/g creme c/ 10gr – R$ 1,01 (um real e um centavo) tubo – Sanval;
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- Fentanila 100 mcg/2ml – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) amp – Hipolabor-M;
- Furosemida 40 mg – R$ 0,05 (cinco centavos) comp – Hipolabor-M;
- Miconazol nitrato 20 mg/g creme vaginal c/ 80gr – R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos)
tubo – Hipolabor-M;
- Noretisterona + estradiol enantato/valerato 50 + 5mg/ml solução injetável – 1 ml – R$ 10,89
(dez reais e oitenta e nove centavos) amp – Mabra;
- Acido fólico 5 mg – R$ 0,04 (quatro centavos) comp – Hipolabor-M;
- Adrenalina 1mg/ml – R$ 1,68 (um real e sessenta e oito centavos) amp – Hipolabor-M;
- Benzilpenicilina potassica 5.000.000 ui – R$ 7,70 (sete reais e setenta centavos) fr/amp –
Blausiegel;
- Sais de reidratação oral pó para preparação envelope com 27,9 g – R$ 0,50 (cinquenta
centavos) env – Natulab.
8) Contratada: Alfalagos Ltda.
- Clonazepam 0,5 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Medley;
- Clotrimazol creme vaginal 35 gramas – R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) tubo
– EMS;
- Dexametasona 40 mg – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) comp – EMS;
- Fenofibrato 200mg – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) comp – EMS;
- Glimepirida 2 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Cimed;
- Lansoprazol 30 mg – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Mirtazapina 45mg – R$ 1,52 (um real e cinquenta e dois centavos) comp – Aurobindo;
- Nimesulida 100 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Cimed;
- Norfloxacino 400 mg – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) comp – Globo;
- Pentoxifilina 400 mg – R$ 0,50 (cinquenta centavos) comp – EMS;
- Propranolol cloridrato 40 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Osorio de Morais;
- Quetiapina 100mg – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) comp – Germed;
- Sulfato de magnésio 50% 10ml – R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) amp
– Isofarma;
- Zolpiden 10mg – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) comp – EMS;
- Atropina 0,25mg/ml – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) amp – Isofarma / Pasmodex;
- Carvedilol 12,5 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – EMS;
- Citalopram 20 mg – R$ 0,17 (dezessete centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Clorpromazina cloridrato 25mg/ml amp 5 ml – R$ 1,00 (um real) amp – Hypofarma;
- Deslanosido 0,4mg/2ml – R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) amp – União
Química;
- Haloperidol 5 mg/ml amp 1 ml – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) amp – Hypofarma;
- Lidocaina 2% c/v 20ml – R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) fr – Hypofarma;
- Lidocaina 2% cloridrato – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) amp/5ml – Hypofarma;
- Lidocaina 2% s/v 20ml – R$ 2,69 (dois reais e sessenta e nove centavos) fr – Hypofarma;
- Lidocaina 2% s/v 5ml – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) amp – Hypofarma;
- Preservativo masculino lubrificado 52 mm – R$ 0,21 (vinte e um centavos) env – Rilex;
- Propofol 10 mg/ml com 20 ml – R$ 7,05 (sete reais e cinco centavos) amp – Midfarma.
9) Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.
- Alprazolam 0,5mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – EMS S/A;
- Alprazolam 2 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – EMS S/A;
- Amicacina 500mg/2ml – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) amp – Teuto;
- Ampicilina + sulbactam 3g – R$ 14,00 (quatorze reais) frs – Novafarma;
- Atorvastatina 20mg – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) comp – Cimed;
- Bicarbonato de sódio 8,4% 250ml – R$ 19,35 (dezenove reais e trinta e cinco centavos) frs
– Hypofarma;
- Bisoprolol 2,5mg – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) comp – EMS S/A;
- Bromazepam 3 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Teuto;
- Bromazepam 6 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Teuto;
- Butilescopolamina 20mg/1ml – R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) amp – Hipolabor;
- Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral c/ 60ml – R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco
centavos) frs – Teuto;
- Cefalexina 500 mg – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) comp – Teuto;
- Cianocobalamina + tiamina + piridoxina 5000mcg c/ 3 ml – R$ 3,59 (três reais e cinquenta e
nove centavos) amp – Arese Pharma;
- Ciclobenzaprina cloridrato 10 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Cimed;
- Cilostazol 100mg – R$ 0,40 (quarenta centavos) comp – Eurofarma;
- Cilostazol 50mg - R$ 0,20 (vinte centavos) comp – Eurofarma;
- Clonazepam 2 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Geolab;
- Clonazepam 2,5 mg/ml solução oral c/ 20 ml – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) frs –
Hipolabor;
- Cloreto de potassio 10% 10ml – R$ 0,20 (vinte centavos) amp – Samtec;
- Cloridrato de diltiazem 30 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – EMS S/A;
- Dexclorfeniramina maleato 2mg/5ml solução oral c/ 100ml – R$ 0,94 (noventa e quatro
centavos) frs – Hipolabor;
- Dexclorfeniramina maleato 2 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Geolab;
- Digoxina 0,25 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp –Pharmalab;
- Dipirona 1g/2ml – R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) amp – Teuto;
- Dipirona sódica 500 mg/ml solução oral c/ 20ml – R$ 1,12 (um real e doze centavos) frs –
Farmace;
- Dipropionato de betametasona 5 mg/ml + fosfato de sódio betametasona 2 mg/ml – R$ 3,40
(três reais e quarenta centavos) amp – Eurofarma;
- Divalproato de sódio 250 mg – R$ 0,32 (trinta e dois centavos) comp – Zydus;
- Dopamina 50mg/10ml – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) amp – Teuto;
- Doxazosina 2 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – EMS S/A;
- Fenitoína 250mg/5ml – R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) amp – Teuto;
- Fenitoína sódica 100 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Teuto;
- Fenobarbital sódico 100 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Teuto;
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- Fluoxetina cloridrato 20 mg – R$ 0,05 (cinco centavos) caps – Teuto;
- Furosemida 20mg/2ml – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) amp – Teuto;
- Gentamicina 40mg/1ml – R$ 1,02 (um real e dois centavos) amp – Santisa;
- Hidroxido de aluminio 61,5 mg/ml – R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) frs –
Natulab;
- Hidroclorotiazida 50mg – R$ 0,04 (quatro centavos) comp –Pharmalab;
- Hidrocortisona 100mg – R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) frs – Blau;
- Imipenem + cilastina 500mg – R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) frs – Midfarma;
- Indapamida 1,5 mg – R$ 0,13 (treze centavos) comp – EMS S/A;
- Itraconazol 100 mg – R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) comp – Geolab;
- Levotiroxina sódica 50 mcg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Merck;
- Lorazepam 2 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – EMS S/A;
- Meloxicam 15 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp –Pharmalab;
- Memantina cloridrato 10 mg – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Metildopa 250 mg – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) comp – Sanval;
- Metildopa 500 mg – R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) comp – Sanval;
- Metoclopramida cloridrato 4 mg/ml solução oral – 10 ml – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos)
frs – Mariol;
- Metronidazol 40 mg/ml suspensão oral – 100 ml – R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove
centavos) frs – EMS S/A;
- Micofenolato de sódio 360 mg – R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos) comp –
Accord;
- Montelucaste de sódio 10 mg – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) comp – Zydus;
- Nistatina creme vaginal 60g – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) tubo – Green Pharma;
- Nitrofurantoina 100 mg – R$ 0,20 (vinte centavos) caps – Teuto;
- Oxacilina 500 mg – R$ 2,00 (dois reais) caps – Blau;
- Paracetamol 750mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Osorio de Moraes;
- Perindopril 4 mg + indapamida 1,25 mg – R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos) comp
– Servier;
- Residronato de sódio 35 mg – R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) comp –
EMS S/A;
- Sulfadiazina de prata 1% 50g – R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) bisn –
Nativita;
- Valproato sódio 50 mg/ml solução c/ 100 ml – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) frs
– Teuto;
- Vancomicina 500mg – R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) frs – Teuto;
- Baclofeno 10 mg - R$ 0,11 (onze centavos) comp – Teuto;
- Benzilpenicilina benzatina 1200000 ui – R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) fr/
amp – Teuto;
- Benzilpenicilina procaína + potássica 400000 ui – R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco
centavos) fr/amp – Blau;
- Carvedilol 3,125 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – EMS S/A;
- Dimeticona 750 mg/10 ml emulsão oral – R$ 0,73 (setenta e três centavos) fr – Natulab;
- Duloxetina cloridrato 60 mg – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) comp – EMS S/A;
- Nimodipino 30 mg – R$ 0,21 (vinte e um centavos) comp – Vitamedic;
- Nifedipina 20 mg retard – R$ 0,12 (doze centavos) comp – MedQuimica;
- Nitroprusseto de sódio 50mg/2ml – R$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos) amp –
Hypofarma;
- Óleo mineral 100% c/ 100 ml – R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) fr – Farmace;
- Permetrina 50 mg/ml com 60 ml – R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos) fr – Nativita;
- Prometazina 25 mg/ml amp 2 ml – R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) amp –
Sanval;
- Suxametônio 500mg/10ml – R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) amp – Blau;
- Tiamina 100 mg/ml – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) amp – Citopharma;
- Vitamina complexo b gotas com 20 ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) fr
– Globo;
- Insulina humana nph 100ui/ml- 10 ml – R$ 17,60 (onze reais e sessenta centavos) fr –
Aspen.
10) Contratada: BH Farma Comércio Ltda.
- Alprazolam 0,5mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – EMS S/A;
- Alprazolam 2 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – EMS S/A;
- Amicacina 500mg/2ml – R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) amp – Teuto;
- Ampicilina + sulbactam 3g – R$ 14,00 (quatorze reais) frs – Novafarma;
- Atorvastatina 20mg – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) comp – Cimed;
- Bicarbonato de sódio 8,4% 250ml – R$ 19,35 (dezenove reais e trinta e cinco centavos) frs
– Hypofarma;
- Bisoprolol 2,5mg – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) comp – EMS S/A;
- Bromazepam 3 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Teuto;
- Bromazepam 6 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Teuto;
- Butilescopolamina 20mg/1ml – R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos) amp – Hipolabor;
- Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral c/ 60ml – R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco
centavos) frs – Teuto;
- Cefalexina 500 mg – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) comp – Teuto;
- Cianocobalamina + tiamina + piridoxina 5000mcg c/ 3 ml – R$ 3,59 (três reais e cinquenta e
nove centavos) amp – Arese Pharma;
- Ciclobenzaprina cloridrato 10 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Cimed;
- Cilostazol 100mg – R$ 0,40 (quarenta centavos) comp – Eurofarma;
- Cilostazol 50mg - R$ 0,20 (vinte centavos) comp – Eurofarma;
- Clonazepam 2 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Geolab;
- Clonazepam 2,5 mg/ml solução oral c/ 20 ml – R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) frs –
Hipolabor;
- Cloreto de potassio 10% 10ml – R$ 0,20 (vinte centavos) amp – Samtec;
- Cloridrato de diltiazem 30 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – EMS S/A;
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- Dexclorfeniramina maleato 2mg/5ml solução oral c/ 100ml – R$ 0,94 (noventa e quatro
centavos) frs – Hipolabor;
- Dexclorfeniramina maleato 2 mg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Geolab;
- Digoxina 0,25 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp –Pharmalab;
- Dipirona 1g/2ml – R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) amp – Teuto;
- Dipirona sódica 500 mg/ml solução oral c/ 20ml – R$ 1,12 (um real e doze centavos) frs –
Farmace;
- Dipropionato de betametasona 5 mg/ml + fosfato de sódio betametasona 2 mg/ml – R$ 3,40
(três reais e quarenta centavos) amp – Eurofarma;
- Divalproato de sódio 250 mg – R$ 0,32 (trinta e dois centavos) comp – Zydus;
- Dopamina 50mg/10ml – R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) amp – Teuto;
- Doxazosina 2 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – EMS S/A;
- Fenitoína 250mg/5ml – R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) amp – Teuto;
- Fenitoína sódica 100 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Teuto;
- Fenobarbital sódico 100 mg – R$ 0,08 (oito centavos) comp – Teuto;
- Fluoxetina cloridrato 20 mg – R$ 0,05 (cinco centavos) caps – Teuto;
- Furosemida 20mg/2ml – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) amp – Teuto;
- Gentamicina 40mg/1ml – R$ 1,02 (um real e dois centavos) amp – Santisa;
- Hidroxido de alumínio 61,5 mg/ml – R$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) frs –
Natulab;
- Hidroclorotiazida 50mg – R$ 0,04 (quatro centavos) comp –Pharmalab;
- Hidrocortisona 100mg – R$ 2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) frs – Blau;
- Imipenem + cilastina 500mg – R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos) frs – Midfarma;
- Indapamida 1,5 mg – R$ 0,13 (treze centavos) comp – EMS S/A;
- Itraconazol 100 mg – R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) comp – Geolab;
- Levotiroxina sódica 50 mcg – R$ 0,07 (sete centavos) comp – Merck;
- Lorazepam 2 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – EMS S/A;
- Meloxicam 15 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp –Pharmalab;
- Memantina cloridrato 10 mg – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Metildopa 250 mg – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) comp – Sanval;
- Metildopa 500 mg – R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) comp – Sanval;
- Metoclopramida cloridrato 4 mg/ml solução oral – 10 ml – R$ 0,68 (sessenta e oito centavos)
frs – Mariol;
- Metronidazol 40 mg/ml suspensão oral – 100 ml – R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove
centavos) frs – EMS S/A;
- Micofenolato de sódio 360 mg – R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos) comp –
Accord;
- Montelucaste de sódio 10 mg – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) comp – Zydus;
- Nistatina creme vaginal 60g – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) tubo – Green Pharma;
- Nitrofurantoina 100 mg – R$ 0,20 (vinte centavos) caps – Teuto;
- Oxacilina 500 mg – R$ 2,00 (dois reais) caps – Blau;
- Paracetamol 750mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Osorio de Moraes;
- Perindopril 4 mg + indapamida 1,25 mg – R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos) comp
– Servier;
- Residronato de sódio 35 mg – R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) comp –
EMS S/A;
- Sulfadiazina de prata 1% 50g – R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos) bisn –
Nativita;
- Valproato sódio 50 mg/ml solução c/ 100 ml – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) frs
– Teuto;
- Vancomicina 500mg – R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) frs – Teuto;
- Baclofeno 10 mg - R$ 0,11 (onze centavos) comp – Teuto;
- Benzilpenicilina benzatina 1200000 ui – R$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) fr/
amp – Teuto;
- Benzilpenicilina procaína + potássica 400000 ui – R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco
centavos) fr/amp – Blau;
- Carvedilol 3,125 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – EMS S/A;
- Dimeticona 750 mg/10 ml emulsão oral – R$ 0,73 (setenta e três centavos) fr – Natulab;
- Duloxetina cloridrato 60 mg – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) comp – EMS S/A;
- Nimodipino 30 mg – R$ 0,21 (vinte e um centavos) comp – Vitamedic;
- Nifedipina 20 mg retard – R$ 0,12 (doze centavos) comp – MedQuimica;
- Nitroprusseto de sódio 50mg/2ml – R$ 11,35 (onze reais e trinta e cinco centavos) amp –
Hypofarma;
- Óleo mineral 100% c/ 100 ml – R$ 1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) fr – Farmace;
- Permetrina 50 mg/ml com 60 ml – R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos) fr – Nativita;
- Prometazina 25 mg/ml amp 2 ml – R$ 1,64 (um real e sessenta e quatro centavos) amp –
Sanval;
- Suxametônio 500mg/10ml – R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos) amp – Blau;
- Tiamina 100 mg/ml – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) amp – Citopharma;
- Vitamina complexo b gotas com 20 ml – R$ 2,74 (dois reais e setenta e quatro centavos) fr
– Globo;
- Insulina humana nph 100ui/ml- 10 ml – R$ 17,60 (onze reais e sessenta centavos) fr –
Aspen.
11) Contratada: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
- Ampicilina + sulbactam 1,5g – R$ 7,00 (sete reais) frs – Novafarma;
- Ciprofloxacino 200mg/100 ml – R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) frs –
Halesistar;
- Fenobarbital sódico 40 mg/ml solução oral c/ 20 ml – R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco
centavos) frs – União Química;
- Ampicilina 1g – R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) fr – Blau;
- Carbamazepina 200 mg – R$ 0,12 (doze centavos) comp – Teuto;
- Diazepam 10 mg – R$ 0,09 (nove centavos) comp – União Química;
- Haloperidol 2 mg/ml solução oral c/ 20 ml – R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos) fr
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– União Química;
- Sinvastatina 10 mg – R$ 0,06 (seis centavos) comp – Pharlab;
- Tioridazina cloridrato 50 mg – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) comp – União Química;
- Tramadol 50 mg/1ml amp 1 ml – R$ 0,90 (noventa centavos) amp – Teuto;
- Vitamina complexo b 500mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Vitamed;
- Imunoglobulina humana ev 5g – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) amp – Blau.
12) Contratada: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
- Azitromicina ev – R$ 32,79 (trinta e dois reais e setenta e nove centavos) amp – Cristália;
- Dextrano 70 + hipromelose - 15 ml – R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis centavos) frs –
Cristália;
- Etomidato 20 mg/10ml – R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) amp – Cristália;
- Fluconazol 200mg/100ml – R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) frs – Sanobiol;
- Levofloxacino 500mg/100ml – R$ 17,15 (dezessete reais e quinze centavos) frs – Cristália;
- Nalbufina 10mg/1ml – R$ 8,12 (oito reais e doze centavos) amp – Cristália;
- Naloxona 0,4 mg/ml – R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos) amp – Cristália;
- Oxibuprocaina 0,4% colirio – R$ 15,85 (quinze reais e oitenta e cinco centavos) frs –
Cristália;
- Tiopental 1g – R$ 29,54 (vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos) fr/amp –
Cristália;
- Clonidina 150mcg/ml – R$ 7,15 (sete reais e quinze centavos) amp – Cristália;
- Clorafenicol pomada oftalmica 17,5 mg / 3,5 grama – R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco
centavos) tubo – Cristália;
- Clorpromazina cloridrato 25 mg – R$ 0,19 (dezenove centavos) comp – Cristália;
- Clorpromazina cloridrato 40 mg/ml c/ 20 ml – R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove
centavos) fr – Cristália;
- Codeina 30 mg – R$ 0,74 (setenta e quatro centavos) comp – Cristália;
- Colagenase com cloranfenicol c/ 30gr – R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) tubo –
Cristália;
- Flufenazina 5 mg – R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) comp – Cristália;
- Flufenazina 25 mg/ml – R$ 4,38 (quatro reais e trinta e oito centavos) amp – Cristália;
- Haloperidol 1 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Cristália;
- Haloperidol 5 mg – R$ 0,16 (dezesseis centavos) comp – Cristália;
- Haloperidol de canoato 50 mg/ml solução injetável c/ 1 ml – R$ 4,56 (quatro reais e cinquenta
e seis centavos) amp – Cristália;
- Imipramina cloridrato 25 mg – R$ 0,26 (vinte e seis centavos) comp – Cristália;
- Levodopa + carbidopa 250 + 25 mg – R$ 0,79 (setenta e nove centavos) comp – Cristália;
- Levomepromazina 25 mg – R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) comp – Cristália;
- Morfina 10mg/ml amp 1ml – R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) amp – Cristália;
- Morfina 30 mg – R$ 1,02 (um real e dois centavos) comp – Cristália;
- Nitroglicerina 50 mg/10 ml amp 10 ml – R$ 29,83 (vinte e nove reais e oitenta e três
centavos) amp – Cristália;
- Ondansentrona 8 mg – R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) comp – Cristália;
- Retinol + aminoacidos + metionina + clorafenicol (epitezan) c/ 3,5 grama – R$ 9,95 (nove
reais e noventa e cinco centavos) tubo – Cristália;
- Rocurônio brometo 10 mg/ml amp 5 ml – R$ 13,45 (treze reais e quarenta e cinco centavos)
amp – Cristália.
13) Contratada: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
- Acetilcisteína 600 mg c/ 5g – R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) sach – Eurofarma;
- Algestona acetofenida + enantato de estradiol 150mg/ml + 10 mg/ml solução injetável – 1 ml
– R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) amp – Eurofarma;
- Amoxicilina + clavulanato de potássio 500 + 125 mg – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos)
comp – GSK;
- Bupropiona 150 mg – R$ 0,32 (trinta e dois centavos) comp – Eurofarma;
- Ceftriaxona 1 g iv – R$ 7,11 (sete reais e onze centavos) frs/amp – Eurofarma;
- Ceftriaxona 1 g im – R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) frs/amp – Momenta;
- Dimenidrato + piridoxina+ frutose 30+50+100mg/10ml – iv – R$ 2,35 (dois reais e trinta e
cinco centavos) amp – Takeda;
- Fluticasona 27,5 mg – 120 doses (avamys) – R$ 40,72 (quarenta reais e setenta e dois
centavos) frs – GSK,
- Gentamicina sulfato 5 mg/ml solução oftálmica – 5 ml – R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito
centavos) frs – Allergan;
- Levofloxacino 750 mg – R$ 7,00 (sete reais) comp – Eurofarma;
- Dimesilato de lisdexanfetamina 50 mg – R$ 11,56 (onze reais e cinquenta e seis centavos)
comp – Shire;
- Paroxetina 10mg – R$ 1,00 (um real) comp – Eurofarma;
- Polimexicina b500000 ui – R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos) amp – Eurofarma;
- Tartarato brimonidina 0,2%+ timolol 0,5% colirio (combingam)- 5ml – R$ 79,78 (setenta e
nove reais e setenta e oito centavos) frs – Allergan;
- Xinofoato de salmeterol + propionato de fluticasona 25/125mcg c/ 120 doses – R$ 101,42
(cento e um reais e quarenta e dois centavos) frs – GSK,
- Tetracaina 1% + fenilefrina 0,1% – R$ 7,48 (sete reais e quarenta e oito centavos) frs –
Allergan;
- Ceftriaxona 1g IM – R$ 9,90 9nove reais e noventa centavos) fr/amp – Momenta;
- Ceftriaxona 1g IV – R$ 7,11 (sete reais e onze centavos) fr/amp – Eurofarma;
- Piperacilina + tazabactam 4,5 g – R$ 18,00 (dezoito reais) fr/amp – Eurofarma;
- Poliestirenossulfonato de cálcio – pó oral 30 g – R$ 19,60 (dezenove reais e sessenta
centavos) env – Eurofarma;
- Protamina 1000 ui/5ml – R$ 2,93 (dois reais e noventa e três centavos) amp – Cellera;
- Valsartana 160mg – R$ 0,97 (noventa e sete centavos) comp – Eurofarma.
14) Contratada: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.
- Gliclazida 60 Mg – R$ 0,26 (vinte E Seis Centavos) Comp – Diamicron MR / Laboratórios

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

ANO XXI - nº 1329
Servier do BR;
- Travoprosta 0,04% - 2,5 Ml – R$ 12,00 (doze Reais) Frs – Travoprosta Genérico / Geolab
Ind. Farmacêutica.
15) Contratada: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
- Anlodipino besilato 5 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Geolab;
- Beclometazona dipropionato 250 mcg spray oral c/ 200 doses – R$ 18,69 (dezoito reais e
sessenta e nove centavos) frs – Glenmark;
- Cloreto de sódio 9 mg/ml solução oral c/ 50 ml – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) frs –
Natulab;
- Glibenclamida 5 mg – R$ 0,03 (três centavos) comp – Medquímica;
- Ibuprofeno 600 mg – R$ 0,14 (quatorze centavos) comp – Prati;
- Loratadina 1 mg/ml xarope c/ 100 ml – R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) frs –
Prati;
- Mebendazol 20 mg/ml suspensão oral c/ 30 ml – R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos)
frs – Natulab;
- Prednisolona fosfato sódico 1 mg/ml solução oral – 100 ml – R$ 5,53 (cinco reais e
cinquenta e três centavos) frs – Prati;
- Salbutamol sulfato 100 mcg aerossol oral com 200 doses – R$ 7,20 (sete reais e vinte
centavos) frs – Glenmark;
- Butilbrometo de escopolamina 10 mg – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) comp – Green
Pharma.
16) Contratada: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda.
- Aciclovir 200 mg – R$ 0,17 (dezessete centavos) comp – Ranbaxy;
- Acido ursodesoxicólico 150mg – R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos) comp –
Zambon;
- Budesonida 32 mcg – R$ 8,66 (oito reais e sessenta e seis centavos) frs – Ache /
Biosintetica;
- Cinarizina 25 mg – R$ 0,10 (dez centavos) comp – Ranbaxy;
- Clopidogrel bissulfato 75mg – R$ 0,23 (vinte e três centavos) comp – Ranbaxy;
- Colecalciferol 50000 (addera d3) – R$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos)
comp – Althaia;
- Gliclazida 30 mg – R$ 0,11 (onze centavos) comp – Ranbaxy;
- Glicosamina sulfato 500 mg+ condroitina 400 mg) – R$ 1,39 (um real e trinta e nove
centavos) comp – Ache;
- Nortriptilina cloridrato 50 mg – R$ 0,40 (quarenta centavos) caps – Ranbaxy;
- Rosuvastatina cálcica 10 mg – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) comp – Ranbaxy;
- Rosuvastatina cálcica 20 mg – R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) comp – Ranbaxy;
- Venlafaxina 75mg – R$ 0,51 (cinquenta e um centavos) comp – SUN;
- Oxcarbazepina 300 mg – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) comp – Ranbax.
17) Contratada: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda.-EPP
- Bicarbonato de sódio 8,4% 10ml – R$ 0,54 (cinquenta e quatro centavos) amp – Samtec;
- Cloreto de sódio 20% 10ml – R$ 0,18 (dezoito centavos) amp – Samtec;
- Glicose 25% 10ml – R$ 0,20 (vinte centavos) amp – Samtec;
- Glicose 50% 20 ml – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) amp – Samtec;
- Glicose 50% 10ml – R$ 0,21 (vinte e um centavos) amp – Samtec;
- Ringer com lactato 500ml – R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) frs – JP;
- Ringer simples 500ml – R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos) frs – JP;
- Solução glicerinada 12% 500ml – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) frs – JP;
- Ondansetrona 2 mg/ml amp 4 ml – R$ 1,10 (um real e dez centavos) amp – Hypofarma;
- Ondansetrona 4 mg/2ml – R$ 1,00 (um real) amp – Novafarma.
18) Contratada: ABBVIE Farmacêutica Ltda.
- Adalimumabe 40 mg/ml – R$ 2.626,48 (dois mil seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e
oito centavos) fr – Humira Seringa AC / Vetter / ABBVIE.
19) Contratada: NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda.
- Acebrofilina 5 mg/ml – R$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) frs/120ml – Prati
Donaduzzi;
- Albendazol 400 mg – R$ 0,31 (trinta e um centavos) comp mast – Prati Donaduzzi;
- Alopurinol 300 mg – R$ 0,15 (quinze centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Amoxicilina 500 mg – R$ 0,12 (doze centavos) caps – Prati Donaduzzi;
- Atenolol 50 mg – R$ 0,04 (quatro centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Azitromicina 600 mg pó para suspensão oral c/ 15 ml – R$ 5,22 (cinco reais e vinte e dois
centavos) frs – Prati Donaduzzi;
- Bromoprida 10 mg – R$ 0,17 (dezessete centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Cetoconazol 200 mg – R$ 0,16 (dezesseis centavos) comp – Prati Donaduzzi;
- Ciprofloxacino cloridrato 500 mg – R$ 0,16 (dezesseis centavos) comp – Prati Donaduzzi.
Varginha(M.G.), 20 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Medicamentos, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 089/2020 – Pregão Presencial nº 077/2020 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nºs 070 a 077/2020), nos termos a seguir:
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1) Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.
- Amiodarona 150mg/3 ml - R$ 1,70 (um real e setenta centavos) por amp – Hipolabor;
- Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml c/20ml - R$ 0,88 (oitenta e oito centavos) por frs – Teuto;
- Bromoprida 10 mg/2 ml - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por amp – Hipolabor;
- Fentanila 100 mcg/2 ml - R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) por amp – Hipolabor;
- Mebendazol 100 mg - R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por comp – Belfar;
- Sais de Reidratação - R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) por env – Natulab;
- Trifluperazina 2 mg - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por comp – Glaxosmithkline;
- Losartana Potássica 25 mg - R$ 0,77 (setenta e sete centavos) por comp – Biolab;
- Tramadol 50 mg - R$ 0,15 (quinze centavos) por comp – Teuto.
2) Contratada: CM Hospitalar S/A
- Fosfato de Sitagliptina 100 mg - R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) por comp - Merck Sharp
Dohme;
- Fosfato de Sitagliptina 50 mg - R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) por comp - Merck Sharp
Dohme.
3) Contratada: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
- Acetado de ciproterona 2 mg+etinilestradiol 0,35 mg cartela com 21 comp. - R$ 4,50 (quatro
reais e cinquenta centavos) por cartela – Eurofarma;
- Isotretinoina 20 mg - R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) por cap – Colbras;
- Ivermectina 6 mg - R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) por comp – Abbott;
- Manitol 20% 250ml - R$ 6,18 (seis reais e dezoito centavos) por frs - Farmace;
- Metronidazol 500 mg/100 ml - R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) por frs – Farmace;
- Vitamina E 400 mg - R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) por comp – Momenta;
- Ácido ascórbico 500mg/5ml - R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) por frs/amp – Farmace.
4) Contratada: Drogafonte Ltda.
- Ácido Folico 5 mg - R$ 0,04 (quatro centavos) por comp – Hipolabor;
- Adrenalina 1 mg/ml - R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) por amp – Hipolabor;
- Beclometasona dipropionato 50 mcg suspensão nasal-c/200 doses - R$ 17,90 (dezessete
reais e noventa centavos) por frs – Glaxosmithk;
- Noretisterona+estradiol enantato/valerato 50+5mg/ml - R$ 12,00 (doze reais) por amp –
Mabra.
5) Contratada: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda.
- Nortriptilina Cloridrato 25 mg - R$ 0,27 (vinte e sete centavos) por comp – Rambaxy.
6) Contratada: Med Center Comercial Ltda.
- Clindamicina 600 mg/4ml - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos) por amp Hypofarma;
- Fenobarbital 200 mg/1 ml - R$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos) por amp - Cristalia;
- Furosemida - R$ 0,05 (cinco centavos) por comp - Prati-Donaduzzi;
- Secnidazol 1000 mg - R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) por comp - Pharlab.
7) Contratada: Prati, Dionaduzzi & Cia Ltda.
- Atenolol 25 mg - R$ 0,03 (três centavos) por comp - Prati-Donaduzzi;
- Dexametasona 1 mg/gr c/10 gramas - R$ 1,10 (um real e dez centavos) por tubo - PratiDonaduzzi;
- Canabidiol 50 mg/1ml com 30 ml - R$ 1.876,44 (mil oitocentos e setenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos) por frs - Prati-Donaduzzi.
8) Contratada: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
- Aminofilina 100 mg - R$ 0,06 (seis centavos) por comp - Hipolabor;
- Benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI - R$ 9,46 (nove reais e quarenta e seis centavos)
por amp - Blau;
- Bromoprida 10 mg/2 ml - R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) por amp - Wasser;
- Miconazol Nitrato 20 mg/g Creme Vaginal - R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove
centavos) por tubo - Hipolabor;
- Omeprazol 40 mg/ml - R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos) por frs/amp - Blau;
- Carbamazepina 400 mg - R$ 0,77 (setenta e sete centavos) por comp - Cristalia;
- Heparina 5000UI/5ml - R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) por frs - Blau.
Varginha(M.G.), 07 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, 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 123/2020), 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
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fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado
a estrutura através de encaixe - R$ 159,50 (cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) por
unidade - Achei Ind. B1-B1;
066.00033.0040-01 - Banco retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med:1,80 x
0,40 x 0,45m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2; o tampo
confeccionado em mdf de 15mm com engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (ref.l1480), acabamento
de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face
inferior laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo e por meio de parafusos 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
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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.
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E 2" , em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "u" invertido configurando a estrutura de
cada cabeceira; quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões
de 40 x 20 ou 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); estrado em chapa inteiriça de mdp,com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - bp na
cor branca, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atoxica, na mesma
cor e tonalidade do laminado; ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições,
somente por meio de ferramentas; grades laterais fixas confeccionadas em mdp, com espessura
de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - bp, texturizado na cor branca com topos encabeçados
em todo perímetro (inclusive) nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento
superficial liso, atoxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado; cabeceiras em mdp, espessura
de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão- bp texturizado
. Na cor branca, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de
bordo de 2mm, com acabamento superficial, liso, atoxicas na mesma e tonalidade do laminado;
quadro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados com nylon reforçado
com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em pvc com capacidade
de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas
(branco) e a banda de rodagem (cinza); fixação dos componentes através de porca cilíndrica m6
e parafusos allen; elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, hibrida, epóxi/
poliéster, lisa e brilhante, atoxica, polimerizada em estufa, na cor cinza; dimensões – colchão: o
comprimento e a largura do colchão a ser fornecido com o berço, devem ser tais que o espaço
entre o colchão e as laterais, e entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm; altura:
120mm (-5/+15mm); constituintes – colchão: espuma de poliuretano flexível com densidade d18,
integral (tipo simples), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado
em matelasse (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra
face do colchão plastificado; tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos - R$ 985,00
(novecentos e oitenta e cinco reais) por unidade - Alfrs / Orthoflex.
9) Contratada: Loggerais Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda.-ME
066.00010.0272-01 - Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas, medindo 1,80 x
0,80, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em
mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico
pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l148), acabamento de superfície
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc branco; acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante; a fixação do tampo sera por meio de parafusos; autoatarrachantes de 2 1/2" x 3/16 a estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó,
na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras de acabamento em polipropileno na cor
branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$ 198,50 (cento e noventa e oito reais e
cinquenta centavos) por unidade - Log / Mesa / Refeitório / Nacional;
066.00010.0291-01 - Mesa retangular monobloco adulto com bordas arredondadas, med: 1,80 x
0,80 x 0,76m de altura; com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em mdf de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referencia l1480),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em pvc
branco;acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante; a fixação do
tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço de
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa; ponteiras
de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe - R$
224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) por unidade - Log / Mesa Refeitório / Nacional.
10) Contratada: Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda.-EPP
066.0005.0188-01 - Cadeira alta p/ alimentação de crianças dobrável; proteção lateral: mínimo de
140mm, medidos do topo da proteção lateral a superfície do assento; altura do encosto: mínima
de 250mm, medidos na posição vertical; borda frontal do assento: raio mínimo de 5mm cadeira
dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; assento e encosto
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica com tecido; braços ou dispositivo para
proteção lateral; bandeja em (pp) polipropileno injetado, na cor branca, articulada; apoio para os
pés em (pp) polipropileno; injetado, articulado; sapatas antiderrapantes; cinto tipo suspensório
pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epóxi, poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza; os materiais e
superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da abnt nbr 300-3; bordas
expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e
arestas vivas, conforme abnt nbr 300-1; nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo
300 horas; soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda
em todo o perímetro da união; todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas;
com certificado inmetro - R$ 209,00 (duzentos e nove reais) por unidade - Galzerano Standart
Ref. 5016;
099.00090.0001-01 - Bebe conforto para bebes de até 13 kg; cor azul; possui cinto de segurança de 05 pontos com protetores acolchoados e suspensórios para posição correta e segurança
em caso de impacto, três estagio de altura, 02 posições de reclínio; acessórios super macios;
ergonômicos e laváveis; base e estrutura do assento e encosto com plástico injetado de alta
resistência e arredondada; certificado pelo Inmetro - R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por
unidade - Baby Style Azul 0 A 13kg;
066.00037.0008-01 - Sofá em material lavável de 2 lugares: revestimento superior: laminado de
pvc com reforço em manta (korino) cv 20; acabamento inferior: tela de rafia; pés em alumínio
revestido; estrutura: madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização Contra mofo, cupim e micro-organismos; sustentação do assento e encosto com cintas
elásticas de alta resistência; travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores
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pneumáticos; espumas: espuma de poliuretano; assento: densidade d-23; braço: densidade d20; encostos: densidade d-20; dimensões do estofado (a x l x p): 0,75 x 0,73 x 1,25m - R$ 402,00
(quatrocentos e dois reais) por unidade - Mobly Urbano;
063.00045.0025-0001 - Quadro branco escolar com moldura alumínio, chapa mdf 9mm, medindo
300 x 120 cm - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por unidade - Stalo Standard.
11) Contratada:Comercial Office Minas Ltda.
066.00003.0047-0001 - Arquivo de aço: arquivo deslizante em aço chapa 26(esp. 0,46mm) na
cor platina, c/ 4 gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, c/ gavetas
corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas sera
através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos
e as dimensões do pórta etiquetas também embutido e de 75 x 40mm. deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa;
após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura p/
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo; rodapés em chapa de aço Pintada na
mesma cor platina c/ sapatas niveladoras; capacidade: 35kg por gaveta; devera receber o selo
identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de
dois anos. serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação; poderão ser aprovadas variações nas especificações, p/ adequação aos padrões de cada
fabricante desde que configure melhoria de qualidade em relação as especificações originais;
altura: 1050mm; largura: 470mm; profundidade: 710mm - R$ 535,90 (quinhentos e trinta e cinco
reais e noventa centavos) por unidade - Mojiano / MAO4T;
066.00002.0165-01 - Armário roupeiro de aço tipo vestiário; confeccionado em chapa de aço 22
medindo 1,96 x 0,63 x 0,41 com 08 portas com fechadura cor cinza - R$ 377,00 (trezentos e
setenta e sete reais) por unidade - Mojiano / MGR8;
066.00047.0002-01 - Roupeiro de aço tipo vestiário 1,96 x 0,93 x 0,41; confeccionado em chapa
de aço 22, com 06 portas com fechadura cor cinza - R$ 461,00 (quatrocentos e sessenta e um
reais) por unidade - Mojiano / MGR6;
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.
11) 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.), 21 de janeiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Bica Corrida, tudo em conformidade com o Edital de
Licitação nº 105/2020 – Pregão Presencial nº 093/2020 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 130/2019), nos termos a seguir:
1) Contratada: Mineração Santo Antônio de Varginha Ltda.
- Pedra Britada Granulada (Bica Corrida) - R$ 36,00 (trinta e seis reais) por tonelada.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Dietas do Sistema Fechado, c/comodato de Bomba
de Infusão, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 107/2020 – Pregão Presencial
nº 095/2020 – Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 087 e 088/2020), nos
termos a seguir:
1) Contratada: Minas Sul Produtos de Dieta Ltda.-ME
- Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten; Osmolaridade de até 380
mOsm/l e Osmolalidade de até 450 mOsm/kg de água; Sistema fechado, embalagem com 1000ml
constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do
produto - R$ 27,40 (vinte e sete reais e quarenta centavos) por unidade - Fresenius;
- Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com até 42% de lípides; com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten;
Osmolaridade de até 400 mOsm/l e Osmolalidade de até 550 mOsm/kg de água; Sistema fechado,
embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição
das características do produto - R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos) por unidade Fresenius;
- Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição Enteral, para auxilio do diabetes e
situações de hiperglicemia. Normocalórica (1,0 a 1,2kcal/ml), composta de carboidratos de baixo
índice glicêmico, normoproteica, com adição de fibras superior a 12g/L, sendo o maior percentual
de fibras solúveis; hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten; Osmolaridade de até 350
mOsm/l e Osmolalidade de até 400mOm/l; Sistema fechado, embalagem com 1000ml constando:
data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do produto - R$
35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos) por unidade – Fresenius.
1) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
- Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,3 kcal/ml); hiperproteica com
imunomoduladores suplementada com arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor de micronutrientes
relacionados à cicatrização (Zinco, Vit. A, C e E); hipossódica, isenta de sacarose, lactose e
glúten; Osmolaridade de até 300 mOsm/l e Osmolalidade de até 390 mOsm/kg de água; Sistema
fechado, embalagem mínima de 500ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e
descrição das características do produto - R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) por unidade – Danone.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Equipos p/soluções e Equipos p/infusão com
comodato de bombas de infusão, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 037/
2020 – Pregão Presencial nº 033/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços
nºs 026/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Santronic Industria e Comércio Ltda.
- Equipo de bomba 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 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$ 24,00 (vinte e quatro reais) por unidade – Marca:
Samtronic;
- Equipo bomba fotossensível para soluções parenterais equipo simples de uso único descartável
estéril atoxico apirogenético 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
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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$ 26,00
(vinte e seis reais) por unidade - Marca: Samtronic.
Varginha(M.G.), 20 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Fraldas Descartáveis, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 097/2020 – Pregão Presencial nº 085/2020 – Registro de Preços
(Atas de Registros de Preços nºs 092 a 093/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Orla Distribuidora de Produtos Eireli
- Fralda Descartável Infantil Tamanho M (de 5kg até 10kg) - R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos)
por unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho G (de 9kg até 14kg) - R$ 0,51 (cinquenta e um centavos)
por unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho GG (até 15kg) - R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) por
unidade – Lippy;
- Fralda Descartável Geriátrica P - R$ 1,07 (um real e sete centavos) por unidade – Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica M - R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos) por unidade –
Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica G - R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) por unidade –
Maxiconfort;
- Fralda Descartável Geriátrica XG - R$ 1,36 (um real e trinta e seis centavos) por unidade –
Maxiconfort.
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Placas de Inauguração, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 104/2020 – Pregão Presencial nº 092/2020 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 091/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gilmar de Freitas Placas em Aço Inox EIRELI (Art Nox)
- Placa de inauguração medida 60cm x 40cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 70cm x 50cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 80cm x 60cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 90cm x 60cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) por unidade;
- Placa de inauguração medida 110cm x 90cm em chapa de aço inox escovada, brasões e/ou
logomarcas em cores e dizeres gravados em baixo relevo por sistema de corrosão e aplicação
de verniz – R$ 1.010,25 (mil e dez reais e vinte e cinco centavos) por unidade.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

2) Contratada: Moema Comercial Ltda.-ME
- Fralda Descartável Infantil Tamanho RN ou XP (de 2 kg até 5 kg) - R$ 0,82 (oitenta e dois
centavos) por unidade – Turma da Mônica;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho P (até 5kg) - R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por
unidade – Evolution;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho XXG - R$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) por unidade
– Turma da Mônica;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho SEG - Super Extra Grande de 15 a 19 kg - R$ 1,03 (um real
e três centavos) por unidade – Evolution;
- Fralda Descartável Infantil Tamanho M - R$ 0,61 (sessenta e um centavos) por unidade –
Evolution.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de tornearia com abrangência em usinagem, solda, recuperação e fabricação de
peças, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 108/2020 – Pregão Presencial nº
096/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 090/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Tornearia e Comércio Ideal Ltda.-ME
- Serviços de tornearia com abrangência em usinagem, solda, recuperação e fabricação de
peças - R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por hora.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Grama Esmeralda, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 096/2020 – Pregão Presencial nº 084/2020 – Registro de Preços (Ata de
Registro de Preços nº 089/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Gabriel Reis de Albuquerque Regina - ME
– Grama Esmeralda - R$ 3,10 (três reais e dez centavos) por metro quadrado.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os Preços
Registrados para fornecimento de Pão Francês 50g e Pão Francês 50g besuntado
com manteiga, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 106/2020 – Pregão
Presencial nº 094/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 086/2020),
nos termos a seguir:
1) Contratado: Indústria de Pâes Sonho Meu Ltda.-ME
- Pão Francês 50grs - R$ 10,00 (dez reais) por kg;
- Pão Francês 50grs besuntado por manteiga com sal – R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) por
unidade.
Varginha(M.G.), 14 de janeiro de 2021.
Marcos Antônio Batista
Secretário Municipal de Administração
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcos Antônio Batista, em cumprimento ao que
determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço
Registrado para fornecimento de Artefatos de Concreto, tudo em conformidade com o
Edital de Licitação nº 171/2020 – Pregão Presencial nº 153/2020 – Registro de Preços
(Ata de Registro de Preços nº 120/2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Nutrifênix Comercio Varejista e Serviços LTDA.
011.00161.0029-01 - Calha de beiral c/20 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 72,00 (setenta e dois reais) Fenix;
011.00161.0030-01 - Calha de beiral c/25 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 72,00 (setenta e dois reais) Fenix;
011.00161.0031-01 - Calha de beiral c/30 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 72,00 (setenta e dois reais) Fenix;
011.00161.0033-01 - Calha de Beiral C/40 Em Aço Galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Fenix;
011.00161.0034-01 - Calha de beiral c/50 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 99,00 (noventa e nove reais) Fenix;
011.00260.0016-01 - Rufo c/20 chapa galvanizada em aço galvanizado (colocada, metro linear)
chapa 26 - Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 41,00 (quarenta e um reais) Fenix;
011.00260.0017-01 - Rufo c/ 30 chapa galvanizada em aço galvanizado (colocada, metro linear)
chapa 26 - Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 48,00 (quarenta e oito reais) Fenix;
011.00260.0014-01 - Rufo corte 40 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26 Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 60,00 (sessenta reais) Fenix;
011.00260.0015-01 - Rufo corte 50 chapa galvanizada em aço galvanizado (colocada, metro
linear) chapa 26 - Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 70,00 (setenta reais) Fenix;
011.00162.0010-01 - Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado - 150 mm / 16 X
6
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 60,00 (sessenta reais) Fenix;
011.00162.0011-01 - Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado 100 mm / 10 X 5
- Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 50,00 (cinquenta reais) Fenix;
011.00162.0012-01- Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvanizado – 75 mm / 7 X 4 -
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Incluso Fornecimento e Instalação - R$ 41,00 (quarenta e um reais) Fenix;
011.00093.0089-01 - Tubo de PU 40 com 400 gramas - incluso fornecimento e instalação - R$
30,00 (trinta reais) Brascola;
011.00161.0032-01 - Calha de beiral c/35 em aço galvanizado (colocada, metro linear) chapa 26
- incluso fornecimento e instalação - R$ 70,00 (setenta reais) fenix.
Varginha(M.G.), 07 de janeiro 2021
Marcos Antonio Batista
Secretário Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 003/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 007/2021
Conforme disposições contidas nos itens 14 e 15.4.1, do Edital 007/2021, ficam os candidatos
abaixo relacionados, regularmente classificados no Processo de Seleção Simplificada realizado
através do Edital 007/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADOS para no PRAZO DE 3 (três) dias
úteis, a contar da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 –
Vila Paiva - Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação
temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo
Administrativo nº 21.050/2021.
Candidato
Flávio Atsushi Takamatsu
Sílvia Helena Baiano
Marli Luzia Ferreira Rodrigues
Ângela Nogueira de Carvalho
Suely Siqueira
Tânia Mara Cândido de Carvalho
Tânia Mara Cândido de Carvalho
Tatiane de Fátima Alves
Norair Donizetti de Oliveira Botazini
Vitor Emiliano Rodrigues

Cargo
Médico Clínico Geral
TNS/PS/Enfermeiro
TNS/PS/Enfermeiro
TNS/PS/Enfermeiro
TNS/PS/Enfermeiro
TNS/PS/Enfermeiro
Técnico em Enfermagem / US
Técnico em Enfermagem / US
Técnico em Enfermagem / US
Técnico em Enfermagem / US

Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 010/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e não contratados, a se apresentarem para preenchimento das vagas
referente ao Processo Administrativo nº 21.198/2020 – Contrato por tempo determinado, conforme
discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
Oficial de Administração

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

VAGAS
04

2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período ou ser encerrado antes caso haja encerramento da
demanda.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em virtude
da situação de emergência em saúde pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), para auxílio na logística interna e
posterior entrega de medicamentos em domicílio para a população enquadrada nos grupos de
risco, com a devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 21.198/
2020.
4 – REMUNERAÇÃO
Conforme § 4º, art. 223 da Lei 2673/95 o vencimento a ser pago ao contratado será o base inicial
do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
CARGO
VENCIMENTO
BASE – R$ (¹)
Oficial de Administração
1.400,85
(¹) O vencimento base é para jornada de 44 horas / semanais conforme expresso no Edital 002/
2018, que serão exercidas em horários e dias estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde,
conforme sua necessidade.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condi-
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ções especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física e
mental.
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados e não contratados, que
estiverem interessados nas vagas para contratação por tempo determinado, deverão manifestarse através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo “Assunto” : Convocação
– Edital 010/2021 – Cargo: “Oficial de Administração”. No corpo do e-mail deverá manifestar
interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início
imediato conforme condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, informando
também nome completo e número da inscrição no concurso público, para agilizar a identificação
do candidato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 10.02.2021.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o referido cargo. Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na
listagem de aprovados do concurso terão a manifestação enviada por e-mail desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, serão convocados
até o limite das vagas ofertadas neste processo, aqueles que estiverem melhor posicionados na
lista de classificação geral do Concurso Público.
6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes,
serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso
de não atendimento das exigências do Edital, ou desistência do candidato anteriormente
convocado.
6.6. A listagem dos candidatos excedentes que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br
6.7. A manifestação do candidato servirá apenas para as vagas ofertadas neste Edital de
Convocação, ficando o candidato ciente desde já, que caso sejam ofertadas vagas para provimento de outros processos de contratação, novo Edital será lançado estabelecendo as condições
para participação.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde. O
candidato que não entrar em exercício na data determinada será automaticamente eliminado e
caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde para atender às demandas do plano de vacinação e normas de segurança.
Varginha, 4 de fevereiro de 2021
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 011/2021

O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: Técnico em Laboratório
Vagas : CR¹
Requisitos Mínimos :
a) Ensino Médio completo; e
b) Curso de Técnico em Patologia Clínica; e
c) Registro no Conselho Regional de Química.
Vencimento: R$ ² 1.400,85
(¹) Cadastro Reserva
(²) Jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo ser cumpridas em
regime 12 x 36, conforme necessidade do Hospital de Campanha do Município de Varginha.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado
antes caso ocorra diminuição de demanda para atendimento no Hospital de Campanha.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital de Campanha do Município de Varginha com a devida
autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 9.046/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão (vigente
com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício) ;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 08.02.2021
Horário: das 7h30 às 16h00 do dia 08.02.2021.
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 011/2021 – HCMV – Técnico em Laboratório.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 11.01.2021.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.6. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.7. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos, Cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
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ANO XXI - nº 1329
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições
especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento no Hospital de Campanha do Município de Varginha;
VI - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
VII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no
quadro de pessoal.
9.5. Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e em tendo se esgotado a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de
admissão mais recente.
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 10.02.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição
de Recurso – Processo Seletivo Edital 011/2021 – SEMUS – HCMV – Técnico em Laboratório.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este processo seletivo será válido apenas para as demandas apresentadas para o
Hospital de Campanha do Município de Varginha.
15.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
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durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados,
visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de
convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à
uma das formas estabelecidas de convocação.
15.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe
cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas estabelecidas de
convocação.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 4,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
laboratório de análises clínicas, comprovada através de declaração formal de hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro em carteira de
trabalho. A pontuação será limitada a dezesseis pontos e somente serão pontuados períodos
devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.

16 – CRONOGRAMA
Data: 08.02.2021
Horário: das 7h30 até às 16h00 do dia 08.02.2021.
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br

Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 011/2021: Ana Maria Rosa, Lidiane Pereira da Silva e Maria Cecília
Gabriel Ribeiro, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.

Data: 09.02.2021
Horário: 17 horas
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 10.02.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Data: 11.02.2021
Horário: 17 horas
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Lidiane Pereira da Silva
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado à dois
cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado
com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático
e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.

ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 011/2021

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 012/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: TNS/PS/Enfermeiro – Urgência e Emergência
Vagas : CR¹
Requisitos Mínimos :
a) Ensino Superior completo em Enfermagem; e
b) Especialização em Urgência e Emergência; e
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente).
Vencimento: R$ ² 5.164,66
(¹) Cadastro Reserva
(²) Jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo ser cumpridas em
regime 12 x 36, conforme necessidade do Hospital de Campanha do Município de Varginha.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado
antes caso ocorra diminuição de demanda para atendimento no Hospital de Campanha.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital de Campanha do Município de Varginha com a devida
autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº 9.046/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão (vigente
e com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício);
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 08.02.2021 e 09.02.2021
Horário: das 7h30 do dia 08.02.2021 às 16h00 do dia 09.02.2021.
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 012/2021 – HCMV – TNS/PS/Enfermeiro/Urgência e Emergência”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
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c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 09.02.2021;
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos, Cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições
especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei Municipal
2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento no Hospital de Campanha do Município de Varginha;
VI - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
VII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no
quadro de pessoal.

9.5. Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e em tendo se esgotado a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de
admissão mais recente.
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 11.02.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição
de Recurso – Processo Seletivo Edital 012/2021 – SEMUS – HCMV – TNS/PS/Enfermeiro/Urgência
e Emergência.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este processo seletivo será válido apenas para as demandas apresentadas para o
Hospital de Campanha do Município de Varginha.
15.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados,
visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de
convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à
uma das formas estabelecidas de convocação.
15.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe
cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas estabelecidas de
convocação.
16 – CRONOGRAMA
Data: 08.02.2021 e 09.02.2021
Horário: das 7h30 do dia 08.02.2021 até às 16h00 do dia 09.02.2021.
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Data: 10.02.2021
Horário: 17 horas
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 11.02.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Data: 12.02.2021
Horário: 17 horas
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Lidiane Pereira da Silva
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
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sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado
com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 4,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
laboratório de análises clínicas, comprovada através de declaração formal de hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro em carteira de
trabalho. A pontuação será limitada a dezesseis pontos e somente serão pontuados períodos
devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 012/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 012/2021: Ana Maria Rosa, Lidiane Pereira da Silva e Maria Cecília
Gabriel Ribeiro, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 013/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Pediatra - E-24
Vaga: 01
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Pediatra.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
Vencimento: R$ 3.787,27 (¹)
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.461,72, nos
termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 06 (seis) meses e/ou até o provimento
do cargo por concurso, caso este ocorra antes.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processos Administrativo no 20.967/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
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• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 08.02.2021 e 09.02.2021
Horário: das 7h30 do dia 08.02.2021 às 16h00 do dia 09.02.2021.
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 013/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função (frente e verso);
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 09.02.2021.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos, Cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições
especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
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Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
VI - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
VII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no
quadro de pessoal.
9.5. Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e em tendo se esgotado a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de
admissão mais recente.
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 11.02.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo – “Inscrição Edital 008/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista
Pediatra”.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.2 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de
convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à
uma das formas estabelecidas de convocação.
15.3 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe
cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas estabelecidas de
convocação.
16 – CRONOGRAMA
Data: 08.02.2021 e 09.02.2021
Horário: das 7h30 do dia 08.02.2021 até às 16h00 do dia 09.02.2021.
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 10.02.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 11.02.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 12.02.2021
Horário: 17h30

Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático
e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham vinculação ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Não serão considerados títulos de cursos / aperfeiçoamento realizados antes da obtenção
do título de Bacharel em Medicina.
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para curso Advanced Cardiac Life Support – ACLS –
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia/ Advanced Trauma Life Support / ATLS Suporte de
Vida Avançado ao Trauma/ Pediatric Advanced Life Support/Suporte Avançado de Vida em
Pediatria – PALS/ realizados pelo candidato com carga horária mínima a partir de 10h. Neste item
serão pontuados apenas cursos cuja validade esteja vigente, sendo a pontuação limitada à um
título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para constatação da vigência.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
Pronto Atendimento ou Instituição Hospitalar, comprovada através de declaração formal de
hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro
em carteira de trabalho. A pontuação será limitada a 6 (seis) pontos e somente serão pontuados
períodos devidamente informados com data de início e término da vigência do vínculo profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 013/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 013/2021: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 4 de fevereiro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SETOR DE VIGILÃNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: JOÃO PARREIRA DE SOUZA
Processo : 16977/2020
Endereço do Lote: RUA ALAOR ROQUIM, Nº 142 BAIRRO: CENTENÁRIO
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 02 de Fevereiro de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente FILIPE VIEIRA DA ROCHA TEMPORAO, para que no prazo de
15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Joaquim Gabriel, 22
Bairro: Vila Verde - Quadra: 14, Lote 06). Auto de Infração n° 1353/2020.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CADASTRO
Cadastro de estabelecimento farmacêutico para dispensação de medicamentos à base de
substâncias retinóides de uso sistêmico (lista C2), em cumprimento as Portarias SVS/MS n.º344
de 12/05/98 e nº 06 de 01/02/99.
Empresa: DROGARIA AMERICANA LTDA – CNPJ: 25.860.404/0008-52
Endereço: AV. DR. JOSÉ JUSTINIANO DOS REIS, Nº 2235 – JD. SION
Cadastro n.º 001/2021
Varginha, 02 de fevereiro de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora de Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 04/2021
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas referente ao Processo Administrativo n.º 21.150/
2020, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Professor PII

Quantidade
9

2. Prazo do Contrato
Professor PII
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso; preenchimento por professor
efetivo; fusão de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 21.150/2020.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Professor PII
(*) Valor Hora-aula
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Quantidade
R$ 19,50

5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
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ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso as vagas para o cargo de Professor PII não sejam integralmente preenchidas no dia de
apresentação deste Edital, posteriormente, ao critério da Administração e com prévia divulgação,
será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se o exclusivo
preenchimento das vagas eventualmente não atendidas nesta oportunidade.
6.7. As convocações para apresentação do cargo de Professor PII estão sendo feitas em
número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum
candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (diploma):
- Professor PII: Curso Normal Superior, ou Pedagogia com habilitação para ministrar aulas para
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, com estudo de estruturas e funcionamento do ensino, Metodologias e Prática de Ensino-Estágio Supervisionado em escola de ensino
fundamental, sem restrição de carga horária para os cursos iniciados anteriormente à Lei n.°
9.394/96 e com carga horária mínima de 300 horas para os cursos iniciados posteriormente à Lei
n.° 9.394/96.
c) ATESTADO MÉDICO NO QUAL CONSTE QUE O CANDIDATO NÃO FAZ PARTE DO GRUPO
DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE POSSUEM
UMA OU MAIS DAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CONFORME DETERMINADO NO ART.
5º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 9.785, DE 30 DE ABRIL DE 2020:
1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
2. gestantes;
3. cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,
revasculari-zados);
4. portadores de arritmias (hipertensão arterial sistêmica descompensada);
5. pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores
de asma moderada/grave ou doença pulmonar obstrutiva crônica);
6. imunodeprimidos;
7. doentes renais crônicos;
8. diabéticos;
9. demais patologias ou doenças, assim consideradas pelos médicos da rede pública
de saúde, desde que acompanhadas pelos laudos respectivos com descrição de
quais as relações de risco com relação à COVID-19.
6.8.1. É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7
(hemograma completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8.2 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.3 Após a assinatura, é vedado ao candidato modificar sua opção por local de trabalho, sendo
permitido somente por necessidade administrativa, tais como: fechamento de salas e/ou turmas,
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e somente poderá se efetivar mediante aprovação do setor competente da Secretaria Municipal
de Educação.
6.9. A assinatura do Quadro Informativo não implica a obrigatoriedade da contratação do candidato pela Prefeitura do Município de Varginha. A contratação está condicionada ao cumprimento
das exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7. Exames Admissionais
7.1. Todos os candidatos encaminhados para contratação, deverão se submeter a exame médico admissional, sob a responsabilidade do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT, localizado a Rua Coronel José Alves, n.º 123, Vila Pinto, Varginha/MG.
7.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física do candidato, a compatibilidade de sua
condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças
preexistentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
7.3. Para a realização do Exame Admissional, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
o resultado dos seguintes exames complementares, realizados às suas expensas:
I - Hemograma completo;
II – Glicemia de jejum; e
III – Creatinina.
7.3.1. Os candidatos que estiverem classificados dentro das vagas disponíveis, deverão
apresentar-se com os resultados dos exames em mãos.
7.4. Os exames descritos no item anterior poderão ser realizados em laboratórios de livre
escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores
à data de marcação do Exame Admissional.
7.4.1. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
7.5. No exame admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de
antecedentes clínicos, entregue no dia da apresentação do Edital, devidamente preenchido. É
necessário também a apresentação da Carteira de Vacinação e cartão do SUS durante consulta
à Enfermagem.
7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto, ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato o candidato deverá apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Júlio Paulo Marcelini, nº 50, Vila Paiva, em Varginha/MG):
8.1.1 Apresentar comprovante de aptidão para a função em conformidade com o item 7, avaliada
em exames pré-admissionais, expedido pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT) da Prefeitura Municipal de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for
considerado inapto para o exercício da função.
8.1.2 Comprovar a licenciatura/escolaridade/qualificação mínima exigida para o cargo
estabelecidas no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha – Edital 001/
2018 com diplomas originais, comprovando habilitação para o cargo.
8.1.2.1 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a licenciatura/escolaridade/
qualificação mínima exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha
– Edital 001/2018.
8.1.2.2 O setor competente da Secretaria Municipal de Educação procederá à verificação
estabelecida no item anterior, bem como a validade legal dos títulos apresentados. A critério do
referido setor, o candidato poderá ser notificado de que deverá aguardar a eventual necessidade
de consulta a órgãos competentes.
8.1.3 Apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas (formulário
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.4 Apresentar declaração de bens (formulário fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos).
8.1.5 Apresentar declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda e / ou Abono Família
(formulário fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.6 Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha,
cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual.
8.2. Apresentar documentação atualizada, caso haja alteração no nome por qualquer motivo.
8.3. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação (Decreto Federal nº 8.373/
2014 e Res. CDES 03 de 29/11/2017).
8.4 O candidato, cuja contratação para preenchimento da vaga ofertada for desautorizada, por
enquadrar-se, sob qualquer forma, no grupo de risco da COVID-19, conforme discriminado no
tópico 6.8, item “c” deste Edital, não sofrerá qualquer óbice à sua nomeação no cargo público
efetivo.
9. Disposições Finais
9.1. Após a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Educação, com o formulário de Cadastramento Funcional 2021 devidamente preenchido, de

onde será encaminhado à(s) unidade(s) onde exercerá suas funções.
9.2. Implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas
neste Edital os candidatos que participarem do certame.
9.3. Na hipótese do distrato ocorrer a pedido, o servidor fica ciente que sua solicitação poderá
ser atendida decorridos 30 (trinta) dias após a solicitação ou na data solicitada, neste caso,
implicando no pagamento de multa do valor correspondente ao vencimento base do cargo do
requerente;
9.4. Não será concedida dispensa imediata no período de realização de provas ou fechamento
de diários.
9.5. A cada 2 (dois) meses o servidor contratado terá seu desempenho avaliado.
9.6. No encerramento do contrato, seja a pedido ou de ofício, o servidor deverá devolver todo o
material que estiver em seu poder e que pertencer à unidade de ensino bem como diários
(devidamente fechados), provas, etc., além de ter realizada sua avaliação funcional até a data
de desistência.
9.7. O resultado aferido na Avaliação Funcional será utilizado como referência para o disposto
no inciso VI, do item 5.3 deste Edital.
9.7.1. Os casos omissos neste processo de contratação serão analisados, julgados e decididos
pela Secretária Municipal de Educação.
10. Cronograma
10.1 Data: 12/02/2021
Local: Auditório do UNIS (Av. Coronel José Alves, n.º 256, Vila Pinto, em Varginha/MG).
Horário: 08h30min
Cargo: Professor PII
IMPORTANTE : Devido a atual situação de pandemia causada pelo COVID-19, com o objetivo de
evitar aglomerações e com fundamento nas normas sanitárias vigentes, apenas e tão-somente
os 50 (cinquenta) candidatos abaixo relacionados, conforme Classificação do Concurso 01/
2018, deverão se apresentar no local/horário do Edital:
CANDIDATO(A)
Ines Mesquita Diniz
Renata Esperodite
Paula Roberta Rocha Damasio Castro
Elisa Cristiane Lelis
Hilda de Paula Vitor Vieira
Elaine Cristina Ferreira
Janaina Aparecida de Araújo
Cristiele Donizete Silva Bárbara
Ana Cristina Aguiar Lima da Costa
Aline do Carmo Tavares Gomes Palma
Suzana Ferreira Souza
Juliene Aparecida da Silva Pires
Camila Elias Alves
Bárbara Veiga Ferreira de Oliveira
Oneida Aparecida Ferreira Nogueira
Lívia Cristina Mendes Cassimiro
Josiane Marques da Silva Marcelino
Liliane Martins
Gislane Tavares Barbosa Rangel
Thamires Scotini Bicalho
Josiane Lopes
Edna de Lima Pereira Garcia
Mariana Silva Mancilha
Marilda Tempesta
Patrícia Carmen Guido Kluck
Daiana Rosa Lima
Mariane Alves Peinado
Claudirene Mariana da Silva Luciano
Camila Alves Pederiva
Samira Scotiini Mileu
Clara Helena Lamin dos Santos
Lucimar Silva Brito
Vanessa Fernanda Moreira
Pollyana Gonçalves de Figueiredo
Silvani Kátia Nascimento Santos
Monalisa Cunico Delgado
Amanda Naves de Avelar Faraco
Luciene de Paula Damacena
Cristian Kelly Bordon Gomes
Geisa Branco Terra Nascimento
Daieny Lopes Pereira
Tatiana Rodrigues Rabelo
Regiana Paula de Freitas Azevedo
Cristina Maria dos Reis
Rosimara Gomes da Silva
Gizele Crespo Ferreira de Oliveira
Estela Maria Peloso de Souza
Eliane Cristina Pereira Gomes
Kelen de Lima Maria
Valéria Rosa de Souza

CARGO
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII

CLASSIF
75º
78º
79º
81º
84º
88º
89º
91º
96º
97º
100º
105º
114º
115º
117º
118°
123º
124º
125º
126º
128º
132º
133º
137º
139º
141º
142º
144º
148°
149º
150°
151º
152º
153º
154º
155º
156º
157º
158º
159º
160º
161º
162º
164º
165º
166º
167º
168º
169º
170º

11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
11.1 Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19,
todos os convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
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de Convocação;
b) levar a própria caneta esferográfica;
c) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 05 de fevereiro de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 05/2021
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º 125/
2021, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h)
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h)
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar (8h)

Quantidade
02
01
01

2. Prazo do Contrato
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h); TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h) e TNS/
Pedagogo/Orientador Escolar (8h)
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso ou preenchimento por professor
efetivo; fusão de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 125/2021.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h)
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h)
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar (8h)
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Quantidade
R$4.580,21
R$3.497,61
R$4.580,21

5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
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cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso as vagas para os cargos de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h), TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h) e TNS/Pedagogo/Orientador Escolar (8h) não sejam
integralmente preenchidas no dia de apresentação deste Edital, posteriormente, ao critério da
Administração e com prévia divulgação, será designada data para realização de novo Edital de
Convocação, objetivando-se o exclusivo preenchimento das vagas eventualmente não atendidas nesta oportunidade.
6.7. As convocações para apresentação dos cargos de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
(8h), TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h) e TNS/Pedagogo/Orientador Escolar (8h) estão
sendo feitas em número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum
requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo:
• TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico: Curso Superior em Pedagogia com habilitação em
Supervisão Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós graduação em Supervisão
Educacional ou Superior em Pedagogia, com formação no âmbito da Resolução CNE/CP nº 01, de
15/05/2006 ou licenciatura plena em qualquer área com pós Graduação em Supervisão Educacional.
• TNS/Pedagogo/Orientador Escolar: Escolaridade: Curso Superior em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós graduação em Orientação
Educacional ou Superior em Pedagogia, com formação no âmbito da Resolução CNE/CP nº 01, de
15/05/2006 ou licenciatura plena em qualquer área com pós Graduação em Orientação Educacional;
c) Comprovação de experiência profissional, de no mínimo 2 (dois) anos de docência na educação básica, expedida por órgão competente;
d) Atestado médico no qual conste que o candidato NÃO faz parte do grupo de risco
de contágio da COVID-19, assim considerados aqueles que possuem uma ou mais
das seguintes características, conforme determinado no art. 5º do Decreto Municipal
n.º 9.785, de 30 de abril de 2020:
1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
2. gestantes;
3. cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,
revasculari-zados);
4. portadores de arritmias (hipertensão arterial sistêmica descompensada);
5. pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores
de asma moderada/grave ou doença pulmonar obstrutiva crônica);
6. imunodeprimidos;
7. doentes renais crônicos;
8. diabéticos;
9. demais patologias ou doenças, assim consideradas pelos médicos da rede pública
de saúde, desde que acompanhadas pelos laudos respectivos com descrição de
quais as relações de risco com relação à COVID-19.
6.8.1. É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7
(hemograma completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8.2 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.3 Após a assinatura, é vedado ao candidato modificar sua opção por local de trabalho, sendo
permitido somente por necessidade administrativa, tais como: fechamento de salas e/ou turmas,
e somente poderá se efetivar mediante aprovação do setor competente da Secretaria Municipal
de Educação.
6.9. A assinatura do Quadro Informativo não implica a obrigatoriedade da contratação do candidato pela Prefeitura do Município de Varginha. A contratação está condicionada ao cumprimento
das exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7. Exames Admissionais
7.1. Todos os candidatos encaminhados para contratação, deverão se submeter a exame médico
admissional, sob a responsabilidade do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT,
localizado a Rua Coronel José Alves, n.º 123, Vila Pinto, Varginha/MG.
7.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física do candidato, a compatibilidade de sua
condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças
preexistentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
7.3. Para a realização do Exame Admissional, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
o resultado dos seguintes exames complementares, realizados às suas expensas:
I - Hemograma completo;
II – Glicemia de jejum; e
III – Creatinina.
7.3.1. Os candidatos que estiverem classificados dentro das vagas disponíveis, deverão
apresentar-se com os resultados dos exames em mãos.
7.4. Os exames descritos no item anterior poderão ser realizados em laboratórios de livre
escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores
à data de marcação do Exame Admissional.
7.4.1. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
7.5. No exame admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de
antecedentes clínicos, entregue no dia da apresentação do Edital, devidamente preenchido. É
necessário também a apresentação da Carteira de Vacinação e cartão do SUS durante consulta
à Enfermagem.
7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
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conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto, ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura, localizado a Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em
Varginha/MG:
8.1.1 Apresentar comprovante de aptidão para a função em conformidade com o item 7, avaliada
em exames pré-admissionais, expedido pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT, da Prefeitura Municipal de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for
considerado inapto para o exercício da função.
8.1.2 Comprovar a licenciatura/escolaridade/qualificação mínima exigida para o cargo
estabelecidas no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha – Edital 001/
2018 com diplomas originais, comprovando habilitação para o cargo.
8.1.2.1 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a licenciatura/escolaridade/
qualificação mínima exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha
– Edital 001/2018.
8.1.2.2 O setor competente da Secretaria Municipal de Educação procederá à verificação
estabelecida no item anterior, bem como a validade legal dos títulos apresentados. A critério do
referido setor, o candidato poderá ser notificado de que deverá aguardar a eventual necessidade de consulta a órgãos competentes.
8.1.3 Apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas (formulário
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.4 Apresentar declaração de bens (formulário fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos).
8.1.5 Apresentar declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda e / ou Abono Família
(formulário fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.6 Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha, cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual.
8.2. Apresentar documentação atualizada, caso haja alteração no nome por qualquer motivo.
8.3. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação (Decreto Federal nº 8.373/
2014 e Res. CDES 03 de 29/11/2017).
8.4 O candidato, cuja contratação para preenchimento da vaga ofertada for desautorizada, por
enquadrar-se, sob qualquer forma, no grupo de risco da COVID-19, conforme discriminado no
tópico 6.8, item “c” deste Edital, não sofrerá qualquer óbice à sua nomeação no cargo público
efetivo.
9. Disposições Finais
9.1. Após a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Educação, com o formulário de Cadastramento Funcional 2021 devidamente preenchido, de
onde será encaminhado à(s) unidade(s) onde exercerá suas funções.
9.2. Implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas
neste Edital os candidatos que participarem do certame.
9.3. Na hipótese do distrato ocorrer a pedido, o servidor fica ciente que sua solicitação poderá
ser atendida decorridos 30 (trinta) dias após a solicitação ou na data solicitada, neste caso,
implicando no pagamento de multa do valor correspondente ao vencimento base do cargo do
requerente;
9.4. Não será concedida dispensa imediata no período de realização de provas ou fechamento
de diários.
9.5. A cada 2 (dois) meses o servidor contratado terá seu desempenho avaliado.
9.6. No encerramento do contrato, seja a pedido ou de ofício, o servidor deverá devolver todo o
material que estiver em seu poder e que pertencer à unidade de ensino bem como diários
(devidamente fechados), provas, etc., além de ter realizada sua avaliação funcional até a data
de desistência.
9.7. O resultado aferido na Avaliação Funcional será utilizado como referência para o disposto
no inciso VI, do item 5.3 deste Edital.
9.7.1. Os casos omissos neste processo de contratação serão analisados, julgados e decididos
pela Secretária Municipal de Educação.
10. Cronograma
Data: 12/02/2021
Local: Auditório do UNIS (Av. Coronel José Alves, n.º 256, Vila Pinto, em Varginha/MG).
Horário: 10h30min
Cargos: TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h) e TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
(6h)
IMPORTANTE : Devido a atual situação de pandemia causada pelo COVID-19, com o objetivo de
evitar aglomerações e com fundamento nas normas sanitárias vigentes, apenas e tão-somente
os 50 (cinquenta) candidatos abaixo relacionados, conforme Classificação do Concurso 01/
2018, deverão se apresentar no local/horário do Edital:

DE 2021

CANDIDATO(A)
Thais Pascoal Augusto Silva
Olívia Mendes Praxedes Firmino
Adriana Soares
Adriana Meneguci
Carla Maria Roquim Bastos
Nair Gabriela Silva
Regiana Paula de Freitas Azevedo
Regiane Aparecida Amorim
Cintia Spineli Dixini Miranda
Cristian Kelly Bordon Gomes
Dênis Paiva Ramos
Edelaine Grande
Kattiucia Bertoldo Riso Santos
Monalisa Cunico Delgado
Poliana Brito Alves Nogueira
Selma de Souza Carvalho
Fabiana Souza de Carvalho Martins
Elisiane Miranda da Silva Antunes
Cybelle Duarte
Joselia de Paiva
Flávia Luiza Dixini Mendonça
Tatiana Rosa Vieira Delfino
Christiane Resende Gonçalves
Katiele Moreira
Christiani Arantes Silva Azevedo
Cinira de Fátima Martins
Maria Aparecida Marques da Silva Maia
Daiane Pereira Gomes Werneck
Karla Vilela Vitolo
Roberta Tavares Cardoso Boareto
Alexandra Reis Juvêncio Mariano
Kelle Renata Graciote Pereira Brito
Mariza Aparecida Pala Ferreira
Ludymilla Paola Ribeiro de Oliveira Araujo
Magali da Glória Silva Rezende Miranda
Adriana Aparecida Silva
Fabrícia Corrêa Salomé
Juliana Spuri Lopes
Isabela de Araújo Corrêa
Giselle Maria Ribeiro de Souza
Flávia Mendes Morais
Marilise Silva Teodoro
Estela Aparecida Faria
Nataliene Aparecida de Jesus Giambeli
Tarcila de Souza Pirahy Mesquita
Marilia Tempesta
Marisa Vitar Gonçalves Alves
Miriani Maria Ferreira Montuani
Elaine Aparecida Rodrigues Machado
Tanismary Figueiredo Rocha

CARGO
CLASSIF
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 7 º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 8 º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 9 º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 10º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 14º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 15º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 16º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 17º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 18º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 20º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 21°
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 22º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 23º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 24°
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 25º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 26º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 27º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 28º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 31º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 32º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 33º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 34°
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 35º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 36º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 37º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 38º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 39º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 40º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 41º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 42º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 43º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 44º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 45º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 46º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 47º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 48º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 49º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 50º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 51º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 52º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 53º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 54º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 55º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 56º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 57º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 58º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 59º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 60º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 61º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 62º

Data: 12/02/2021
Local: Auditório do UNIS (Av. Coronel José Alves, n.º 256, Vila Pinto, em Varginha/MG).
Horário: 10:00h
Cargos: TNS/Pedagogo/Orientador Escolar (8h)
IMPORTANTE : Devido a atual situação de pandemia causada pelo COVID-19, com o objetivo de
evitar aglomerações e com fundamento nas normas sanitárias vigentes, apenas e tão-somente
os 37 (trinta e sete) candidatos abaixo relacionados, conforme Classificação do Concurso 01/
2018, deverão se apresentar no local/horário do Edital:
CANDIDATO(A)
Alessandra Maria de Souza
Isabela de Araujo Corrêa
Gleice Dorneles Silva Santos
Nayara Cazelato Ruas
Thais Marques Borges
Daiane Pereira Gomes Werneck
Leonardo Lopes de Freitas
Mara Lúcia Aparecida Moreno Custódio
Tatiana Alvarenga Ribeiro Mendonça
Wender Reis Ramos
Caroline Bahia Scalioni
Andreia Aparecida da Silva
Viviane Teixeira
Andreah Castelo Branco Baltazar Reis
Roselene Aparecida Davanço
Alaine Gláucia Carvalho Gonçalves
Andrea Paola dos Santos Tosi
Naiara de Paula Silva Alves
Antonio José Silva Santos
Cristina Pereira Farinha Alves
Ana Maria Barros de Figueiredo Morais

CARGO
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar

CLASSIF
5º
6º
7°
8º
9º
10º
11°
12°
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23°
24º
25º
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CANDIDATO(A)
Marlene Sebastiana dos Santos
Antonio Ricardo Vieira
Delza Resende Braga
Edelaine Grande
Francieli Campanharo de Paula
Selma Shirlei Isidoro Ramos
Yara Miranda
Maria Helena de Lima Sacramento
Juliana Corrêa
Leila Aparecida de Melo Resende
Lucimara Regiani Aleixo dos Reis
Elaine Aparecida Rodrigues Machado
Nivaldo Neves
Renata Dominguetti Silva
Vanilda da Silva
Estefania Geovanini Ferreira Santos
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CARGO
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar
TNS/Pedagogo/Orientador Escolar

CLASSIF
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41°

11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19, todos os
convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
de Convocação;
b) levar a própria caneta esferográfica;
c) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 05 de fevereiro de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 06/2021
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º 19.385/
2020 conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Educador Infantil
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Quantidade
32

2. Prazo do Contrato
Educador Infantil
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso ou preenchimento por Educador
Infantil efetivo; fusão de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 19.385/2020.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Quantidade
Educador Infantil
R$ 2.886,24
5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
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previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso as vagas para o cargo de Educador Infantil não sejam integralmente preenchidas no
dia de apresentação deste Edital, posteriormente, ao critério da Administração e com prévia
divulgação, será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se
o exclusivo preenchimento das vagas eventualmente não atendidas nesta oportunidade.
6.7. As convocações para apresentação do cargo de Educador Infantil estão sendo feitas em
número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum
candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo:
• Educador Infantil: Ensino Médio completo/Modalidade Magistério ou Normal Superior ou
Pedagogia com habilitação para ministrar aulas para educação infantil;
c) ATESTADO MÉDICO NO QUAL CONSTE QUE O CANDIDATO NÃO FAZ PARTE DO GRUPO
DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE POSSUEM
UMA OU MAIS DAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CONFORME DETERMINADO NO ART.
5º DO DECRETO MUNICIPAL N.º 9.785, DE 30 DE ABRIL DE 2020:
1. idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
2. gestantes;
3. cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,
revasculari-zados);
4. portadores de arritmias (hipertensão arterial sistêmica descompensada);
5. pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores
de asma moderada/grave ou doença pulmonar obstrutiva crônica);
6. imunodeprimidos;
7. doentes renais crônicos;
8. diabéticos;
9. demais patologias ou doenças, assim consideradas pelos médicos da rede pública
de saúde, desde que acompanhadas pelos laudos respectivos com descrição de
quais as relações de risco com relação à COVID-19.
6.8.1 É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7
(hemograma completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8.2 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.3 Após a assinatura, é vedado ao candidato modificar sua opção por local de trabalho, sendo
permitido somente por necessidade administrativa, tais como: fechamento de salas e/ou turmas,
e somente poderá se efetivar mediante aprovação do setor competente da Secretaria Municipal
de Educação.
6.9. A assinatura do Quadro Informativo não implica a obrigatoriedade da contratação do candidato pela Prefeitura do Município de Varginha. A contratação está condicionada ao cumprimento
das exigências estabelecidas no item 8 deste Edital.
7. Exames Admissionais
7.1. Todos os candidatos encaminhados para contratação, deverão se submeter a exame médico
admissional, sob a responsabilidade do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT,
localizado a Rua Coronel José Alves, n.º 123, Vila Pinto, Varginha/MG.
7.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física do candidato, a compatibilidade de sua
condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as doenças
preexistentes, eventualmente diagnosticadas, incipientes ou compensadas.
7.3. Para a realização do Exame Admissional, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente,
o resultado dos seguintes exames complementares, realizados às suas expensas:
I - Hemograma completo;
II – Glicemia de jejum; e
III – Creatinina.
7.3.1. Os candidatos que estiverem classificados dentro das vagas disponíveis, deverão
apresentar-se com os resultados dos exames em mãos.
7.4. Os exames descritos no item anterior poderão ser realizados em laboratórios de livre
escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro de 30 (trinta) dias anteriores
à data de marcação do Exame Admissional.
7.4.1. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital,
fotocopiados ou por fax.
7.5. No exame admissional todos os candidatos deverão responder ao questionário de
antecedentes clínicos, entregue no dia da apresentação do Edital, devidamente preenchido. É
necessário também a apresentação da Carteira de Vacinação e cartão do SUS durante consulta
à Enfermagem.
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7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto, ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura, localizado a Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em
Varginha/MG:
8.1.1 Apresentar comprovante de aptidão para a função em conformidade com o item 7, avaliada
em exames pré-admissionais, expedido pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho –
SESMT, da Prefeitura Municipal de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for
considerado inapto para o exercício da função.
8.1.2 Comprovar a licenciatura/escolaridade/qualificação mínima exigida para o cargo
estabelecidas no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha – Edital 001/
2018 com diplomas originais, comprovando habilitação para o cargo.
8.1.2.1 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a licenciatura/escolaridade/
qualificação mínima exigida no Edital do Concurso Público da Prefeitura do Município de Varginha
– Edital 001/2018.
8.1.2.2 O setor competente da Secretaria Municipal de Educação procederá à verificação
estabelecida no item anterior, bem como a validade legal dos títulos apresentados. A critério do
referido setor, o candidato poderá ser notificado de que deverá aguardar a eventual necessidade de consulta a órgãos competentes.
8.1.3 Apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas (formulário
fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.4 Apresentar declaração de bens (formulário fornecido pelo Departamento de Recursos
Humanos).
8.1.5 Apresentar declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda e / ou Abono Família
(formulário fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos).
8.1.6 Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha,
cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual.
8.2. Apresentar documentação atualizada, caso haja alteração no nome por qualquer motivo.
8.3. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação (Decreto Federal nº 8.373/
2014 e Res. CDES 03 de 29/11/2017).
8.4 O candidato, cuja contratação para preenchimento da vaga ofertada for desautorizada, por
enquadrar-se, sob qualquer forma, no grupo de risco da COVID-19, conforme discriminado no
tópico 6.8, item “c” deste Edital, não sofrerá qualquer óbice à sua nomeação no cargo público
efetivo.
9. Disposições Finais
9.1. Após a assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Educação, com o formulário de Cadastramento Funcional 2021 devidamente preenchido, de
onde será encaminhado à(s) unidade(s) onde exercerá suas funções.
9.2. Implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e condições estabelecidas
neste Edital os candidatos que participarem do certame.
9.3. Na hipótese do distrato ocorrer a pedido, o servidor fica ciente que sua solicitação poderá
ser atendida decorridos 30 (trinta) dias após a solicitação ou na data solicitada, neste caso,
implicando no pagamento de multa do valor correspondente ao vencimento base do cargo do
requerente;
9.4. Não será concedida dispensa imediata no período de realização de provas ou fechamento
de diários.
9.5. A cada 2 (dois) meses o servidor contratado terá seu desempenho avaliado.
9.6. No encerramento do contrato, seja a pedido ou de ofício, o servidor deverá devolver todo o
material que estiver em seu poder e que pertencer à unidade de ensino bem como diários
(devidamente fechados), provas, etc., além de ter realizada sua avaliação funcional até a data
de desistência.
9.7. O resultado aferido na Avaliação Funcional será utilizado como referência para o disposto
no inciso VI, do item 5.3 deste Edital.
9.7.1. Os casos omissos neste processo de contratação serão analisados, julgados e decididos
pela Secretária Municipal de Educação.
10. Cronograma
Data: 12/02/2021
Local: Auditório do UNIS (Av. Coronel José Alves, n.º 256, Vila Pinto, em Varginha/MG).
Horário: 14:00h
Cargos: Educador Infantil
IMPORTANTE : Devido a atual situação de pandemia causada pelo COVID-19, com o objetivo de
evitar aglomerações e com fundamento nas normas sanitárias vigentes, apenas e tão-somente
os 60 (sessenta) candidatos abaixo relacionados, conforme Classificação do Concurso 01/
2018, deverão se apresentar no local/horário do Edital:

CANDIDATO(A)
Mariana Maganha Silva
Érica Miranda Mendes Perez Lisboa
Isabel de Fátima Roque
Larissa Estefânia de Oliveira
Patrícia Grande Bertoli Graciano
Neusa Aparecida de Araújo
Adriele Gonçalves da Silva
Dulcilene Jeremias Oliveira
Grazielle Marques Roberto
Valdeci Fernandes
Marcilene Corrêa
Marcia Maria da Silva
Marluce Penha Moreira
Liliane Nogueira Guimarães
Mariny Leilane Ribeiro
Carmem Rodrigues de Andrade
Michele Aparecida Adão
Fabiana Aparecida Inacio Matins
Rhander Silva Rocha
Francine Aparecida de Souza Menezes
Nathália Alzira Ferreira de Campos Oliveira
Silvia de Cássia Serenini Prado
Elaine dos Santos
Suelen Mara Vilela
Jéssica Mariano Mendes Scotini
Jéssica Prósperi Chagas
Marina Gorete da Costa
Ana Luiza Almeida de Souza
Tatiana de Fátima de Oliveira
Franciele Silveira de Souza Oliveira
Kelly Cristina da Cruz Brunieri Caldonazzo
Angela de Fátima Pereira Ferroni
Quelen de Souza Cardoso
Priscila de Sousa Pereira Ferreira
Cássia Renata Reis
Fabrícia Martins Aureliano
Glaucilene Rita Cândido
Aline Bonifácio Marcelino
Maria das Graças Martins de Carvalho
Patrícia Aparecida Gomes
Caroline de Lourdes Paiva Luciano
Thaciana de Souza Ramos
Andreza Raffaela Carvalho Dias
Patrícia Botrel Ávila Carvalho
Luceli Ferreira
Gisele Aparecida Miguel Couto Ferreira
Lara Ezequiel Trolez Botrel
Águida Aline Jeronimo Gabriel
Elisamara Pereira
Ana Paula Rodrigues Monteiro de Jesus Carvalho

Elisete de Fátima Mendes Rosa
Roberta Viana Clepf
Tamiris de Fátima Pires
Helenise Aparecida Francelino Nascimento
Sheila Rossignoli Pires
Malu Mader Conde
Elizandra Aparecida Custódio
Isabel de Jesus Lopes Silva
Rizia de Siqueira Martins Ribeiro
Danielle Aparecida dos Santos Oliveira

CARGO
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil
Educador Infantil

CLASSIF
139º
141º
142º
143º
144º
145º
147°
148°
149º
150°
151º
152º
153º
154º
156º
157º
159º
160º
161º
162º
163º
164º
166º
167º
168º
169º
170º
171°
172º
173º
174º
175º
176º
178º
179º
181º
182º
183º
184º
186º
187º
188º
189º
190º
191º
192º
194º
195º
196º
197º
198º
199º
200º
201º
202º
203º
204º
205º
207º
209º

11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19, todos
os convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
de Convocação;
b) levar a própria caneta esferográfica;
c) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 05 de fevereiro de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº 01/2021 - COMDEDICA
DELEGA PODERES A SERVIDORES PARA O FIM QUE ESPECIFICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
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nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 402ª Plenária
ordinária, realizada na data de 02 de fevereiro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para perante o Banco do Brasil S/
A e SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheque, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contra-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras,
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques em conta corrente, efetuar saques em
poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico,
efetuar pagamentos exceto por meio eletrônico, efetuar transferências exceto por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplic. Programas repasse
recursos, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador Financeiro, solicitar saldos e extratos
de investimentos, solicitar saldos e extratos de operações de crédito, emitir comprovantes,
efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito,
assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços, do FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CNPJ Nº 18.194.893/0001-19:
NOME: Vérdi Lúcio Melo
CPF: 192.371.386-87
CARGO: Prefeito Municipal
NOME: : Leonardo Vinhas Ciacci
CPF: 571.338.676-72
CARGO: Vice- Prefeito Municipal
NOME: Wadson Silva Camargo
CPF: 005.861.796-58
CARGO: Secretário Municipal da Fazenda
NOME: Sérgio Kuroki Takeishi
CPF: 323.702.026-53
CARGO: Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
NOME: Lupércio Narciso Vieira
CPF: 005.832.876-97
CARGO: Diretor do Departamento Contábil Financeiro
NOME: Vânia Maria Limborço Ferreira
CPF: 693.626.706-82
CARGO: Oficial de Administração
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, e revoga a resolução Comdedica nº. 63/2020.
Varginha(MG), 02 de fevereiro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº 01/2021 - COMDEDICA
DELEGA PODERES A SERVIDORES PARA O FIM QUE ESPECIFICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 402ª Plenária
ordinária, realizada na data de 02 de fevereiro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para perante o Banco do Brasil S/
A e SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar
talonários de cheque, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contra-ordenar
cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar,
alterar e desbloquear senhas, efetuar saques em conta corrente, efetuar saques em poupança,
efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar
pagamentos exceto por meio eletrônico, efetuar transferências exceto por meio eletrônico,
efetuar movimentação financeira no RPG, consultar contas/aplic. Programas repasse recursos,
liberar arquivos de pagamentos no gerenciador Financeiro, solicitar saldos e extratos de
investimentos, solicitar saldos e extratos de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar
transferência para mesma titularidade por meio eletrônico, encerrar contas de depósito, assinar
instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços, do FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CNPJ Nº 18.194.893/0001-19:
NOME: Vérdi Lúcio Melo
CPF: 192.371.386-87
CARGO: Prefeito Municipal
NOME: : Leonardo Vinhas Ciacci
CPF: 571.338.676-72
CARGO: Vice- Prefeito Municipal
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NOME: Wadson Silva Camargo
CPF: 005.861.796-58
CARGO: Secretário Municipal da Fazenda
NOME: Sérgio Kuroki Takeishi
CPF: 323.702.026-53
CARGO: Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
NOME: Lupércio Narciso Vieira
CPF: 005.832.876-97
CARGO: Diretor do Departamento Contábil Financeiro
NOME: Vânia Maria Limborço Ferreira
CPF: 693.626.706-82
CARGO: Oficial de Administração
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, e revoga a resolução Comdedica nº. 63/2020.
Varginha(MG), 02 de fevereiro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 402 – Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA.
Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, ocorreu a reunião ordinária do
COMDEDICA de forma virtual com a presença dos seguintes membros: Maria Fernanda Thiago da
Cunha (SEHAD), Marcela Reis S. Zaiden (SEHAD), Katia Paiva (FUVAE), Antônio Adílson Murad
(ABRAÇO), Adriana Batista de Paiva (MARISTA), Islene de Fátima Marcelino (SEMUS), e a
representante da Secretaria Executiva dos Conselhos Débora Andrade. Visitantes: Caroline
Salgado Alves (CIEE/MG), Jaqueline Silva, Roberta Gonçalves (Equosaúde), Néliton Simões Saraiva
(ADRA). Ausência justificada: Vitor Rômulo Conde dos Reis (CDCA). Maria Fernanda inicia
dando boas-vindas aos participantes e realiza a leitura da Ata nº 399. Todos os conselheiros
aprovam. A presidente solicita também que os membros do conselho passem na Secretaria
Executiva para assinar as atas das reuniões anteriores. Dando seguimento na reunião, Maria
Fernanda informa sobre a revogação da resolução nº 63/2020 e dá ciência sobre a nova
resolução 01/21 em que autoriza o poder executivo a movimentar a conta do FIA; todos os
conselheiros aprovam. Maria Fernanda relata que a secretaria executiva apontou sobre a situação
atual do conselho do idoso, onde o mesmo se encontra com baixos recursos e por isso sugere
que o COMDEDICA possa arcar com os custos de um outdoor solicitando doações tanto para o
FIA quanto para o Conselho do Idoso. Salienta que o recurso não será alto porque o espaço para
a divulgação do outdoor pertence a prefeitura, restando apenas o custo para a arte. Será
realizado o orçamento para aprovação. A maioria dos conselheiros aprovam. A presidente informa
que irá sugerir datas nos grupos de WhatsApp para que as comissões se encontrem. Débora
elaborou um documento com todas as pendências de cada comissão que devem ser resolvidas
o mais rápido possível. A reunião foi encerrada e eu, Marcela Reis S. Zaiden, lavrei esta Ata que
depois de lida e aprovada será assinada pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Marcela Reis S. Zaiden
Adriana Batista de Paiva
Islene de Fátima Marcelino
Kátia Nogueira Paiva Campos
Antônio Adílson Murad

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 382/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 373/2021
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 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 373/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de fevereiro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 383/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA QUE ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo
89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei nº 2.673/95
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade, no período de 22/02/2021 a 23/03/2021, à
servidora Rita de Cássia Lima, matrícula 237, Auxiliar de Serviços de Manutenção e Conservação, lotada no Museu Municipal.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de fevereiro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Aditivo nº.

: 001/2021. Datado de 29/01/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada : TOTAL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA.
Prazo
: 30 (trinta) dias corridos
Signatários : Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica – Diretor-superintendente
Pela Contratada, o sr. Márcio Meireles Costa – Representante legal

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 024/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 013/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
587/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 013/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 025/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 006/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
326/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 30(trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 006/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 026/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 014/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
752/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 014/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 027/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 015/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
270/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 015/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 028/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 017/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1193/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 017/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 029/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 018/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 018/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 030/2021
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
A Diretoria Geral Hospitalar da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros para compor Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Art. 2º Ficam nomeados os senhores: Presidente – Virgínia Maria Vilas Bôas de Souza Carvalho, Analucia Miranda Campos Flauzino, Aline de Souza Graciano, Caroline Moura de Paiva,
Claudia Maria Maciel Rosalini Cardoso, Denize Aparecida de Lima Leite, Dr. Italo Denelle Venturelli, Everton Silva Martins, Fabiana Faria Botelho, Ivan Ribeiro de Carvalho, Walene de Cássia
Souza Pereira, Juliana Campos Pereira, Francis D’Carlo de Oliveira, Amanda dos Santos Caixeta,
Rosana de Paiva Silva Morais, Dra. Ana Márcia de Melo, Dr. André Luis Ribeiro Claudino, Dr. Diogo
Campos Telles e Dra. Karen Dariane Barbosa de Vasconcelos.
Art. 3º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº
023/2021.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 021/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Rosana de Paiva Silva Morais, torna pública
a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDA E GRADIL, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 18/02/2021, 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, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Rosana de Paiva Silva Morais, torna pública
a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTO NEUROENDOSCÓPIO HOPKINS, mediante as condições estabelecidas em
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Edital.
Data da sessão Pública: dia 22/02/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 023/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Rosana de Paiva Silva Morais, torna pública
a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA O SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 23/02/2021, 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, 03 de fevereiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, neste ato
representada por sua Diretora-geral Hospitalar, Sra. Rosana de Paiva Silva Morais, torna pública
a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 24/02/2021, 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, 03 de fevereiro 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. 001/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR em favor das empresas: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item
072 - escova de limpeza autoclavavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios
flexiveis com canal de trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de r$ 49,8600 (quarenta e nove
reais e oitenta e seis centavos) por un; item 074 - escova para limpeza de instrumentais em geral,
com cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo uma das extremidades com três filas de
cerdas para descontaminação geral e a outra extremidade com uma única fileira de cerdas para
descontaminação delicada e fina, e cabo antiderrapante, ao preço de r$ 53,3900 (cinquenta e
tres reais e trinta e nove centavos) por un; item 091 - indicador para limpeza de instrumentais características tecnicas: teste rapisod para deteccao de proteina; deteccao de proteina por meio
da mudanca de cor do frasco de teste; indicado para avaliacao de limpeza manual e automatizada,
podendo ser utilizado em instrumentais cirurgicos, superficies, lumens e endoscopios, nao
requer incubacao, capaz de detectar residuos a partir de 1 micrograma (µg - métrico) de
sensibilidade me 10 segundos. acompanha swabs ( 1 unidade por teste). , ao preço de r$
25,5600 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) por un; item 102 - lubrificante mineral
hidrossolúvel atóxico, sem silicone, não oleoso, permeável ao agente esterilizante (vapor),
pronto para uso., ao preço de r$ 65,5900 (sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
por lt; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 016 - aparelho de barbear descartavel,
com duas laminasem aco inoxidavel revestido com platina, cromo e politetrafluoretileno, resinas
hemoplasticas hidratantes e aluminio com dados de identificacao e procedencia., ao preço de r$
1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por un; item 025 - bolsa para agua quente, confeccionada
em borracha natural, resistente a 100ø c, formato retangular com cantos arredondados, medindo
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18cm de largura x25 cm de comprimento aproximadamente. embalagem com dados de identificacao
e procedencia e registro no m.s.., ao preço de r$ 28,9000 (vinte e oito reais e noventa centavos)
por un; item 035 - canula guedell nº 06 , ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por
un; item 048 - cobertura primaria para ferimentos, nao aderente, esteril, composta por uma tela de
acetato de celulose com trama uniforme e porosa que permita ser cortada sem soltar fiapos,
impregnada com emulsao hidrofilica de petrolatum, soluvel em agua, especialmente formulada
para permitir o livre fluxo dos exsudatos atraves do curativo. embalada individualmente em filme
plastico cuja abertura permita a transferencia asseptica do produto. esteril, embalada
individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. medindo:
7,6cm x 20,3cm. funcao: protecao de tecidos e permeabilidade. pacote com 03 (tres) unidades,
ao preço de r$ 21,6000 (vinte e um reais e sessenta centavos) por pct; item 051 - curativo
primario composto por oleos de origem vegetal ricos em acidos graxos essenciais. registro na
anvisa como produto para saúde. embalagem de 100ml, ao preço de r$ 4,9800 (quatro reais e
noventa e oito centavos) por al; item 062 - dreno penrose nº 01, esteril, confeccionado em latex
natural flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao, com paredes finas, maleaveis,
embalagemcom dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta
e cinco centavos) por un; item 063 - dreno penrose nº02, esteril, confeccionado em latex natural
flexivel, formato tubular, uniforme em toda a suaextensao, com paredes finais, maleaveis,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,6800 (hum real e sessenta e oito centavos) por un; item 064 - dreno penrose n. 03, esteril,
confeccionado em latex natural, flexivel, formato tubular, uniforme em toda a sua extensao, com
paredes finas, maleaveis embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 2,7900 (dois reais e setenta e nove centavos) por un; item 065
- dreno penrose n. 04, esteril, confeccionado em latex natural, flexivel, formato tubular, uniforme
em toda a sua extensao, com paredes finais, maleaveis, embalagem com dados de identificacao
e procedencia, validade e registro no m.s, ao preço de r$ 3,9600 (tres reais e noventa e seis
centavos) por un; item 071 - equipo para aferir pressao venosa central, com fita graduada com
adesivo, embalado em papel grau cirurgico, esterilizado a oxido de etileno., ao preço de r$ 4,5500
(quatro reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 075 - esparadrapo 12,5mm x 4,5, ao
preço de r$ 2,2800 (dois reais e vinte e oito centavos) por rl; item 076 - estetoscópio adulto,
fabricado em aço inoxidável, som individual para cada ouvido (estéreo) permitindo assim menor
interferência deve possuir olivas com nano tecnologia, para evitar acúmulo de micro partículas,
que podem causar infecções. revestimento da borda do auscultador anti-frio para maior conforto
do paciente. mola do ângulo flexível e interna ao tubo de pvc. todas as partes do produto devem
ser isentos de látex. o equipamento deverá acompanhar um identificador de propriedade para
encaixe no y do tubo. disponível em pelo menos duas cores de tubo diferentes, para diferenciação
entre setores. deverão vir sobressalente, dois pares de olivas e uma membrana para a campânula.
garantia mínima de quatro anos comprovada através do manual registrado na anvisa., ao preço
de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais) por un; item 078 - faixa smarch com 10 cm siliconizada,
embalagem individual, com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 27,6000 (vinte e sete reais e sessenta centavos) por un; item 079 - faixa smarch com
15 cm, siliconizada embalagem individual, com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 35,6000 (trinta e cinco reais e sessenta centavos) por un; item
080 - faixa smarch com 05 cm siliconizada rolo, embalagem individual com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta
centavos) por rl; item 086 - fixador para canula de traqueostomia confeccionado em tecido de
algodao, atoxico, hipoalergico e anti escaras. com velcro nas extremidades para fixacao da
canula de traqueostomia. regulavel atraves de velcro para uniao das bandas . livre de latex, ao
preço de r$ 8,5500 (oito reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 087 - fixador para tubo
endotraqueal confeccionado em tecido de algodao, atoxico, hipoalergico, acolchoado e anti
escaras. com sistema de velcro para fechamento em torno da cabeca e com fixacao ao tubo
endotraqueal. livre de latex, ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un;
item 094 - kit urease free teste gel c/ 50 testes (h.pylori)., ao preço de r$ 159,0000 (cento e
cinquenta e nove reais) por kit; item 096 - lamina para barbear em aco inox, corte na duas laterais,
isenta de rebarbas ou sinais de oxidacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia
e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 099 - laminula 24
x 32 mm, espessura 0,13 x 0,17 mm, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 100 laminula 24 x 60 mm, espessura 0,13 x 0,17 mm, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un;
item 114 - luva plastica descartavel individual, esteril, modelo para toque., ao preço de r$ 0,1200
(doze centavos) por un; item 115 - luva plástica estéril para ginecologia e mastologia (toque) pcte c/ 100 unidades. luva plástica para procedimento , transparente, estéril, descartável,
ambidestra e de tamanho único. pacote com 100 (cem) unidades embaladas individualmente.
produto descartável e estéril. , ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por pct; item 116 - malha
tubular ortopedica, tamanho 04cm x 25 metros, constituida de fios de algodao, binados, tipo
punho simples de malha com elasticidade adequada, isenta de defeitos com 25 metros, embalagem
constando externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço
de r$ 8,4100 (oito reais e quarenta e um centavos) por rl; item 117 - malha tubular ortopedica,
tamanho 06 cm x 25 metros constitui de fios de algodao binados, tipo punho simplesde malha com
elasticidade adequada,isenta de defeitos. embalagem constando externamente identificacao e
procedencia data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 11,5500 (onze reais e cinquenta e
cinco centavos) por rl; item 120 - malha tubular ortopedica, tamanho 15 cm x 25 metros, constituida de fios de algodao binados, tipo punho simples de malha, com 25 metros, embalagem
constando externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço
de r$ 17,1100 (dezessete reais e onze centavos) por rl; item 123 - manguito de borracha, ao
preço de r$ 15,9800 (quinze reais e noventa e oito centavos) por un; item 124 - mascara laringea
desc. n.03 (sem latex), ao preço de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por
un; item 128 - mascara de nebulizacao adulto, maleavel (cor:verde), ao preço de r$ 9,8000 (nove
reais e oitenta centavos) por un; item 134 - oleo mineral lubrificante para instrumental de baixa e
alta rotacao, utilizados em cirurgias odontologicas, frasco com 250ml, ao preço de r$ 78,0000
(setenta e oito reais) por un; item 141 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao
manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho
200x300, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
0,3900 (trinta e nove centavos) por un; item 149 - prolongador para sistema de perfusao e
transfusao com conexao luer lock, comprimento variavel de 100 a 130 cm, ao preço de r$ 2,5500
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(dois reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 151 - prolongador p/sistema de perfusao
60cm, ao preço de r$ 2,1600 (dois reais e dezesseis centavos) por pç; item 159 - seringa de
vidro 10 cc bico de vidro., ao preço de r$ 31,5000 (trinta e um reais e cinquenta centavos) por un;
item 160 - seringa de vidro 20 cc bico de vidro , ao preço de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais e
cinquenta centavos) por un; item 162 - sonda de folley n. 10, com 02 vias, confeccionada
material siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cadasonda devera apresentar o numero e a capacidade dobalao estampados em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao e
procedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 163 - sonda de folley n. 12 02 vias, confeccionado em material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cada sondadevera apresentar
o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual
esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro
m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 164 - sonda folley n. 14
02 vias, confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser arredondada com dois
orificos contra laterais, cada sonda devera apresentar o nø e a capacidade do balao estampado
em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e tipo de esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro
reais e vinte centavos) por un; item 165 - sonda folley n. 16 02 vias, confeccionado em borracha,
material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificos contra laterais, cada sonda
devera apresentar o nø e a capaciade do balao estampado em local visivel e permanente,
embalagem individual esteril com dados de identificacao e procedenca, data de validade e tipo de
esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item
166 - sonda folley n. 18 02 vias, confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser
arredondada com dois orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o n§ e a capacidade
do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de
identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de
r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 167 - sonda folley n. 18 03 vias,
confeccionada em borracha natural, siliconizada devera ser arredondada com dois orificios
contra laterais cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampados
em local visivel e permanente, embalagem individual, esteril com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e tipo de esterelizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco
reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 168 - sonda folley n. 20 com 2 vias confeccionada
em material siliconizado borracha natural, siliconizada devera ser arredondadacom dois orificios
contra laterais cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao es-tampados
em local visivel e permanente, embalagemindividual, esteril com dados de identificacao
eprocedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos)
por un; item 169 - sonda folley n. 20 03 vias - material siliconizado confeccionada material
siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada c/dois orificios contra
laterais,cada son-da devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local
visivel e permanente, emba-lagem individual esteril c/ dados de identificacaoe procedencia, data
e tipo de esterlizacao e registro ms., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 170 - sonda de folley n. 22, com 02 vias, confeccionada material siliconizado
em borracha natural, devera ser arredondada c/dois orificios contra laterais,cada son-da devera
apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterlizacao, ao
preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 171 - sonda de folley
n. 22, com 03 vias, confeccionada em borracha natural, material siliconizada. devera ser
arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/
dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao
preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 172 - sonda de folley n.
24, com 02 vias, confeccionada em borracha natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do
balao estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de
identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de
r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por un; item 173 - sonda de folley n§ 24, com
03 vias, confeccionada em borracha natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/
dois orificios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao
estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao
e procedencia, data de validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500
(cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 176 - sonda gastrica n. 10, descartavel,
confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificios na
extremidade distal, distribuidos uniformemente em ate no maximo 07cm de altura e com no minimo 126 cm de comprimento, embalagem individul com dados de identificacaoe procedencia,
data e tipo de esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez
centavos) por un; item 177 - sonda gastrica n. 12, descartavel,confeccionada em polivinil atoxico
flexivel, siliconizado, transpa-rente,incolor, com orificios na extremidade distal distribuidos
uniformemente em ate no maximo 07 cmde altura e com minimo 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de
validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 179
- sonda gastrica n. 16, descartavel confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada,
transparente,incolor com orificos na extremidade distaldistribuidos uniformemente em ate no
maximo 0,7cmde altura e com minimo 126cm de comprimento embalagem individual com dados de
identificacao e procedencia,data e tipo esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao
preço de r$ 1,3900 (hum real e trinta e nove centavos) por un; item 180 - sonda gastrica n. 18,
descartavel,confeccionada em polivinil, atoxico flexivel, siliconizada, transparente, incolor,com
orificios na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7 cmde altura e
com minimo 126cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia,data,esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,5600 (hum real
e cinquenta e seis centavos) por un; item 181 - sonda gastrica n. 20, descartavel confeccionada
em polivinil, atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificos na extremidade distal
distribuidos uniformemente em ate 0,7cm de altura,e com minimo de 126 cm de comprimento,
embalagem individual c/ dados de identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e
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tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,7800 (hum real e setenta e oito centavos)
por un; item 187 - sonda uretral n§ = 24 esteril confeccionada em polivinil atoxico flexivel
siliconizada,transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril c/
dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$
1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por pç; item 198 - tubo de latex natural no 200
(garrote). , ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por mt; item 199 - tubo end. desc.
c/b22=5,5, ao preço de r$ 7,0500 (sete reais e cinco centavos) por un; item 202 - tubo endot.
aramado c/b 26=6,5, ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item
203 - tubo endotraqueal transparente, aramado c/b, no 18 = 4,0 de baixa pressao, confeccionado
em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais,
devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta
centavos) por un; item 204 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 20 = 4,5 de baixa pressao,
confeccionado em pvc transparente com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem
com dados de identificacao e procedencia e validade , com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000
(trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 205 - sonda endotraqueal aramado c/b n.
22=5,0 de baixa pressao confeccionado em pvc transparente, com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais
de fabricacao com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço
de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 206 - sonda endotraqueal
aramado c/b n. 24=5,5 de baixa pressao confeccionada em pvc transparente, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos
padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade,
com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 210
- sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 34 - 8.0 de baixa pressao, confeccionado em
pvc, com extremidades para conexao em aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a
parte obedecer aos padroes usuaisde fabricacao,embalagem com dados de identificacao
procedencia e validadee com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta
centavos) por un; item 211 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 36 = 8.5 de baixa pressao,
confeccionado em pvc transparente, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padores usuais de fabricacao,
embalagem com dados de identificao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de r$
31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 212 - sonda endotraqueal transparente
aramado c/b n. 38 = 9.0, de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacao,embalagem c/ dados de identificacao,procedencia e embalagem e com
registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta centavos) por un; item 213 sonda endotraqueal aramado c/b n. 40 = 9.5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente,
com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a
parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao,
procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de r$ 31,8000 (trinta e um reais e oitenta
centavos) por un; item 214 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 12
(3,0) em material plastico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de graduação em
centimetros, fabricado em polipropileno, valvula abs com mola inoxidavel. embalagem com dados
de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e
quatro centavos) por un; item 216 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/
balao n. 10 (2,5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro m.s, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e
quatro centavos) por un; item 217 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal s/
balao n. 8 (2,0) em material plastico utilizado para entubação endotraqueal, marcadores de
graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula abs com mola inoxidavel.
embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 218 - sonda endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal c/ balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao
preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por pç; item 219 - sonda endotraqueal
transparente oral/nasal c/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400
(sete reais e quatro centavos) por pç; item 220 - tubo endotraqueal descartavel transparente
oral/nasal c/ balao n. 18 (4,5) em material plastico utilizado para entubação endotraqueal,
marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula abs com mola
inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao
preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 221 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal com balao no 20= 5.0 em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao e tempo de validade, com registro
m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 224 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 28 (7.0) em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, descartavel, c/
registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 227 - sonda
endotraqueal transparente oral/nasal c/balao desc.pvc esteril siliconizado n. 34 = 8.5,
confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/
dados de identificacao,procedencia e embalagem. registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete
reais e quatro centavos) por un; item 228 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao
siliconizado 36=9.0, esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos)
por un; item 229 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao numero 38 (9.5) em pvc
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esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao
e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 231 sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado s/b no 10=2.5, confeccionado
em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
centavos) por un; item 232 - sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado
s/b no 12=3.0, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 233 - sonda endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal sem balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao
preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 234 - sonda endotraqueal
transparente oral/nasal s/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 5,2800
(cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 235 - sonda endotraqueal transparente
descartavel (infantil) siliconizado s/b no 18=4.5, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro
m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 236 - sonda
endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 20=5.0, confeccionado em pvc, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia
e embalagem e registro m.s. , ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un;
item 237 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 22=5.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
centavos) por un; item 238 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no
24=6.0, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco
reais e vinte e oito centavos) por un; item 239 - sonda endotraqueal transparente descartavel
siliconizado s/b no 26=6.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 243 - tubo endotraqueal transparente
aramado, com balao, numero 3.5, de baixa pressao, confeccionado em pvc, com estremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras faciais, embalagem individual em involucro
apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências do ministério da saúde., ao preço de
r$ 39,6000 (trinta e nove reais e sessenta centavos) por un; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA item 001 - agulha de huber para puncao de port implantaveis, canula especial para puncionamnto
de camaras de injecao; tamanho 20 g x 25 mm, com extensao e clamp de interrupcao de infusao;
embalagem individual com abertura asseptica e dispositivo de seguranca que protege da picada
acidental com agulha (exposicao ocupacional ao risco biologico que o procedimento apresenta).
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero de lote e registro no m.s., ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por un;
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 018 - atadura gessada em rolo, embalada individualmete,
identificada com os dados de procedencia, data defabricacao, prazo de validade, dimensoes,
lote, data de fabricacao e registro no m.s., com dimensao de 6 cm de largura por 2m de
comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/m2,
nao esteril. , ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por rl; item 019 - atadura gessada
em rolo, embalada individualmente identificada com os dados de procedencia, data de fabricacao,
prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s. com dimensoes de
10cm de largura por 3m de comprimento, tecido base 100% algodao, quantidade de gesso
(gramatura) 420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril., ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos)
por rl; item 020 - atadura gessada em rolo, embalada individualmente, identificada com os dados
de procedencia, data de fabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e
registro no m.s.com dimensao 15cm delargura por 3m de comprimento, tecido base, 100%
algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 480,0 g/m2, nao esteril., ao preço de r$ 2,4000
(dois reais e quarenta centavos) por rl; item 021 - atadura gessada em rolo, embalada
individualmente, identificada com os dados de procedencia, data defabricacao, prazo de validade,
dimensoes, lote defabricacao e registro no m.s.,com dimensao de 20cmde largura por 4m de
comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/mý,
nao esteril, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por rl; item 027 - cabo de
oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor multiparametrico
alfamed vita 600, ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e trinta reais) por un; item 028 - cabo de
oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor multiparametrico
dixtal dx 2010, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e sessenta e cinco reais) por un; item 029 cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo, compativel com monitor
multiparametrico inmax, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e sessenta e cinco reais) por un;
item 033 - cal sodada com 4,5 kilos, com indicador de cor, que muda os granulos de branco para
violeta quando o dioxido de carbono e absorvido, granulos de 2,5-5.0mm., ao preço de r$
143,9000 (cento e quarenta e tres reais e noventa centavos) por gl; item 034 - caneta para bisturi
eletronico fabricada em material resistente que suporta altas temperaturas, reutilizavel,
autoclavavel, com cabo de ligacao de 4m, com acionamento no pedal, indicada para cirurgias
gerais de pequeno, medio e grande porte - compativel com bisturi marca emai e wen, ao preço
de r$ 215,0000 (duzentos e quinze reais) por un; item 044 - canula para traqueostomia modelo
biesalski (conjunto) composto por: 01 canula externa para traqueostomia, sem balao, em pvc
termossensivel, siliconizada, com 2 canulas internas sendo uma delas de reserva (sobressa-
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lente); tampa da protecao anti tosse; valvula de fonacao, conector para oxigenio; placa (asa) de
fixacao e fita de fixacao ajustavel com velcro nas extremidades, descartavel, esteril, tamanho 9
mm, embalagem individualmente, com dados de refrencia, marca, modelo, fabricante, validade e
registro ms, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove reais) por kit; item 066 eletrodo para bisturi eletrico tipo faca reat em aco inox (caneta monopolar , ao preço de r$
51,0000 (cinquenta e um reais) por un; item 067 - eletrodo para caneta de bisturi eletrico, haste
longa de no minimo 20 com de comprimento, ponta tipo faca, fabricado em inox, revestido de
espagueti termico e autoclavavel, compativel com caneta para cauterio da marca wen / deltronix,
ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 083 - fita para autoclave 19mm x 30m,
na cor creme c/ listras brancas, para fechamento e identificacao em pacotes de tecido a serem
esterilizados em autoclave a vapor, apos exposicao ao ciclo, as listras tornan-se cinza escuro,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 088 - compressa de gaze 7,5cm de largura
x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao nao esteril,
isenta de amido, alvejante optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes com 500
unida-des, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade, registro no
ms., ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e noventa centavos) por pct; item 196 termohigrometro digital para leitura de temperatura interna e externa e umidade relativa, com
memoria de maxima e minima resolucao 0,1°c e 1% de vr e precisao minima de +ou- 1°c e +ou- 5%
vr., ao preço de r$ 94,0000 (noventa e quatro reais) por un; item 200 - tubo endobronquial
descartavel n. 37: de duplo lúmen (traqueal e bronqueal), descartável, estéril em óxido de etileno,
transparente, confeccionado em pvc, para permitir a ventilação seletiva dos pulmões, com 02
balões internos, váuvulas self-sealing externas adaptáveis a seringa e balões pipilotos individuais
codificadas através de cores, balão traqueal confeccionado para exercer baixa pressão a
traquéias quando insulflado. ponta atraumática, acompanha um guia de entubação, três cateteres
de sucção e um conector de carleans em forma de `y` com dois adaptadores duplos giratórios.
lado esquerdo com balão bronquial em forma de "s" com orifício lateral de murphy radiopaco na
ponta bronquial para evitar oclusão da via e aumento da resistência respiratória (com gancho
carina). com linhas radiopacas nas pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orifício de
murphy para melhor visualização do posicionamento do tubo. embalagem individual em invólucro
apropriado. acondicionamento de do com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$
420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un; item 201 - tubo endobronquial descartavel n. 39: de
duplo lumen (traqueal e bronqueal), descartavel, esteril em oxido de etileno, transparente,
confeccionado em pvc, para permitir a ventilacao seletiva dos pulmoes, com 02 baloes internos,
valvulas self-sealing externas adaptaveis a seringa e baloes pipilotos individuais codificadas
atraves de cores, balao traqueal confeccionado para exercer baixa pressao a traqueias quando
insulflado. ponta atraumatica, acompanha um guia de entubacao, tres cateteres de succao e um
conector de carleans em forma de "y" com dois adaptadores duplos giratorios. lado esquerdo
com balao bronquial em forma de "s" com orificio lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial
para evitar oclusao da via e aumento da resistencia respiratoria. com linhas radiopacas nas
pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orificio de murphy para melhor visualizacao do
posicionamento do tubo. embalagem individual em involucro apropriado. acondicionamento de do
com as exigencias do ministerio da saude., ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais)
por un; item 207 - tubo endotraqueal, aramado c/b no 26 = 6.0 de baixa pressao confeccionado
em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais,
devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia. registro m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e
nove centavos) por un; item 208 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 30 = 7.0 de baixa pressao,
confeccionada em pvc transparente, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta
e um reais e setenta e nove centavos) por un; item 209 - sonda endotraqueal transparente
aramado c/b n. 32 = 7.5, de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais, devendo a parte obedecer aos padroes
usuais de fabricacao,embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade e com
registro m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e nove centavos) por un; item
248 - tubo extensor para pni compativel com o monitor marca ge dash 4000, duplo lumen,
extensor para pni com aproximadamente 2,5 metros de comprimento: conectores: 01 conector bp24 (para encaixe no monitor) e 02 conectores - bp 17 (para encaixe de bracadeira de pni),
embalado individualmente com registro no ms, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa
reais) por un; MTB TECNOLOGIA LTDA - item 031 - cabo de oximetria compativel com o monitor
multiparametrico prolife p10, ao preço de r$ 410,0000 (quatrocentos e dez reais) por un; item 032
- cabo de sensor de oximetria completo compativel com monitor prolife modelo t3, ao preço de r$
320,0000 (trezentos e vinte reais) por un; DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 095
- kit rabicho ecg 5 vias compativel com monitor drager infinity delta xl, ao preço de r$ 234,0000
(duzentos e trinta e quatro reais) por un; SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI item 006 - agulha para aspiracao de medula ossea, dimensao 15 g, comprimento: 150 mm,
composicao: aco inoxidavel com estrutura em policarbonato grau medico, esteril, descartavel, ao
preço de r$ 159,4000 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) por un; item 007 agulha para punção intra-ossea composta de dispositivo plastico com trava de seguranca e mola
disparadora, corpo plastico e trava de seguranca em policarbonato, com profundidade de
penetracao ajustavel, agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do
dispositivo, tamanho adulto, calibre 15g, diametro 1,70mm, comprimento 33,3mm, profundidade
ajustavel 0,5 a 2,5cm, ao preço de r$ 198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un; TECVIDA
COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 108 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de látex natural, o que lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade
e resistência com formato anatômico, empunhado alongado e reforçado c/estrias longitudinais
para melhor fixação no punho, punho com trava mecânica lubrificado bio absorvível, embalagem
envelope interno com identificação das luvas, envelopes externo em papel grau cirúrgico selada
a quente nos quatro lados com abas superiores que permite abertura asséptica, com dados de
identificação na face externa, esterilizada pelo método raio gama, número nacional n. 7.0, número internacional 6,5 com certificado de aprovação (c.a.), ao preço de r$ 2,2600 (dois reais e
vinte e seis centavos) por un; item 110 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto
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especial de latex natural, o que lhe da as carac -teristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilidade
e resistencia com formato anatomico,empunhadoalongado,reforcado c/estrias longitudinais
paramelhor fixacao no punho com trava mecanica, lubri-ficado bio absorvivel, embalagem envelope internocom identificacao das luvas, envelopes externo empapel grau cirurgico selada a
quente nos quatroslados,com abas superior que permite abertura asseptica,com dados de
identificacao em face externaesterizada pelo metodo raio gama.tamanho nacional n§ 7.5 - tamanho
internacional n. 7.0 - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e
cinquenta centavos) por pr; item 111 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial
de latex natural, o que lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato anatomico, empunhado alongado e reforcado c/estrias longitudinais paramelhor
fixacao no punho, punho com trava mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope
interno com identificacao das luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos
quatros lados com abas superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na
face externa,esterizada pelo metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n.
7.5 - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pr; item 112 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex
natural, o que lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistencia, com
formato anatomico, com punho alongado e reforcado com estrias longitudinais p/melhor fixacao
com trava mecanica, lubrificado bio absorvivel, embalagem: envelope interno com identificacao
das luvas, envelopes externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatro lados, com
abas superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa,
esterizada pelo metodo raio gama. tamanhonacional 8.5, tamanho internacional no 8.0. - com
certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pr;
BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA item 003 - agulha espinhal para raquianestesia para
grandes obesos (obesidade grau iii) n. 25, ao preço de r$ 42,6800 (quarenta e dois reais e
sessenta e oito centavos) por un; item 047 - cateter para anestesia peridural continua em
poliamida (perifix), radiopaco ponta romba com tres orificios laterais, conexao luer lock esteril g
16, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço
de r$ 44,9800 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) por un;
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de fevereiro
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. 196/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 193/2020
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS em favor da empresa:RESSOAR CENTRO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - item 022 - 36 un de colangioressonância ao valor de R$
339,00 (trezentos e noventae nove reais) por exame.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, primeiro de fevereiro
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. 210/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 207/2020
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 CADEIRAS E COLCHÕES em favor das empresas: MUNDO OFFICE LTDA item
001 - cadeira digitador/secretária, giratória, com rodízios, assento e encosto em espuma injetada
de alta densidade, ,ergonômica, com regulagem de altura , sistema back system, pistão a gás,
sem braço, com suporte de peso 120 kg, com base na cor cinza e corino azul royal. conforme
nr17, garantia de 1 ano. , ao preço de r$ 314,0000 (trezentos e quatorze reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatro de fevereiro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXI - nº 1329
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS,
ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS em favor das empresas: ACACIA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - item 007 - bromexina (cloridrato de) xarope 8mg/5ml 120ml , ao preço
de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por fr; item 008 - butilbrometo de escopolamina
+ dipirona sodica 20mg+2,5g/5ml, ao preço de r$ 2,8300 (dois reais e oitenta e tres centavos) por
ap; item 010 - butilbrometo de escopolamina+dipirona sodica 6,67mg/ml+333,4mg/ml sol.oral
20ml, ao preço de r$ 6,6700 (seis reais e sessenta e sete centavos) por fr; item 019 - clopidogrel
(bissulfato de) 75mg, ao preço de r$ 0,4600 (quarenta e seis centavos) por cp; item 023 - cloreto
de potassio 10% 10ml, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro centavos) por ap; item 026 - solução
de cloreto de sodio 0,9%, estéril, apirogenico, sem conservantes para uso externo. indicado
para lavagem de lentes, limpeza de ferimentos, hidratação de mucosas, nebulização, volume de
250ml. embalagem produzida em frasco plastico de polietileno de baixa densidade com abertura
em twist-off, podendo ou não acompanharbico plastico dosador esteril para realização de jato
compressao. nao possui na embalagem alça de sustentação para não permitir o encaixe do
frasco no suporte de soro - sistema aberto. , ao preço de r$ 2,4100 (dois reais e quarenta e um
centavos) por fr; item 041 - enalapril (maleato de) 10mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos)
por cp; item 053 - heparina sodica 25000 ui/5ml, ao preço de r$ 22,2000 (vinte e dois reais e vinte
centavos) por fa; item 055 - hidroclorotiazida 25mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por
cp; item 062 - isossorbida (dinitrato de) 5 mg sublingual, ao preço de r$ 0,2600 (vinte e seis
centavos) por cp; item 077 - paracetamol 200mg/ml solucao oral 15ml, ao preço de r$ 1,1500
(hum real e quinze centavos) por fr; item 090 - sulfato de atropina 0,50mg/ml, ao preço de r$
0,7200 (setenta e dois centavos) por ap; item 091 - sulfato de magnesio 10% 10ml, ao preço de
r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por ap; item 102 - voriconazol 50mg, ao preço de r$ 25,8000
(vinte e cinco reais e oitenta centavos) por cp; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA - item 043 - fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 4,9400
(quatro reais e noventa e quatro centavos) por fr; item 074 - midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$
3,1600 (tres reais e dezesseis centavos) por ap; equipar medico e hospitalar ltda - item 013 carvao ativado po 250gr, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por pt; item 051 glicose 50% 20ml, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por ap; item 082 - propranolol
(cloridrato de) 40mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 094 - terbutalina (sulfato
de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por ap; MED CENTER
COMERCIAL LTDA - item 005 - bisacodil 5mg , ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por cp;
item 012 - carbonato calcio + vitamina d 600mg + 200ui a apresentacao: blister (capsulas,
comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por
cp; item 018 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos)
por fr; item 038 - dipirona sodica 500mg/ml solucao oral 10 ml, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e
nove centavos) por fr; item 046 - fluconazol 150mg, ao preço de r$ 0,4100 (quarenta e um
centavos) por cp; item 052 - haloperidol 5mg/ml, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta
centavos) por ap; item 075 - nifedipino 20mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item
086 - saccharomyces boulardii 100mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou
drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois centavos) por cp; item
093 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por cap;
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - item 003 - amiodarona
(cloridrato de) 150mg/3ml, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta e oito centavos) por ap;
item 009 - butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, ao preço de r$ 1,4300 (hum real e quarenta e
tres centavos) por ap; item 014 - cefalotina sodica 1g, ao preço de r$ 8,4500 (oito reais e
quarenta e cinco centavos) por fa; item 044 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$
7,6100 (sete reais e sessenta e um centavos) por fr; item 045 - fitomenadiona (vitamina k1)
10mg/ml im, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por ap; item 063 - lactulose 667mg/ml xarope
120ml, ao preço de r$ 7,2900 (sete reais e vinte e nove centavos) por fr; item 064 - lidocaina
(cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por fr; item 073 midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 21,7000 (vinte e um reais e setenta centavos) por ap; item
092 - suxametonio (cloreto de) 500mg/10ml, ao preço de r$ 28,3000 (vinte e oito reais e trinta
centavos) por ap; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 020 - clorambucil 2mg, ao
preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por cp; item 056 - hidroxicloroquina (sulfato
de) 400mg, ao preço de r$ 1,3800 (hum real e trinta e oito centavos) por cp; item 067 - melfalano
2mg, ao preço de r$ 4,6400 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) por cp; item 068 mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 3,3600 (tres reais e trinta e seis centavos) por cp; item 081
- propatilnitrato 10mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 096 tioguaina 40mg, ao preço de r$ 7,3700 (sete reais e trinta e sete centavos) por cp; item 098 varfarina sodica 2,5mg, ao preço de r$ 0,3100 (trinta e um centavos) por cp; UNIAO QUIMICA
FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 087 - sevoflurano 250mg / 250 ml, ao preço de r$
350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por fr; CM HOSPITALAR S.A - item 101 - vinorelbina
50mg/5ml , ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por ap.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatro de fevereiro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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ANO XXI - nº 1329
Publicamos erroneamente o valor global referente a empresa Quibasa Quimica
Básica LTDA no Órgão Oficial do Município de Varginha, do dia 21/01/2021, ano XXI,
edição n° 1326, página 35, que republicamos corretamente.
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 203/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 200/2020
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO em favor
das empresas: 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); 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); 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) e 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).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezoito de janeiro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 005/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 005/2021 – Pregão Presencial nº 005/2021, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA TORÁCICA
PARA ATENDIMENTO, EM REGIME DE PLANTÃO SOBREAVISO NA URGÊNCIA, NA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA com fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93,
alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), 29 de janeiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 006/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 006/2021 – Pregão Presencial nº 006/2021, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ONCOLOGIA PARA ATENDIMENTO
AMBULATORIAL E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA TORÁCICA com
fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), 29 de janeiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 134/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 131/2020
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 1342020 – Pregão Presencial nº 131/2020, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS E CONTROLADOS, com fulcro no artigo
49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), 25 de setembro de 2020.
Maria Aparecida Tana Gonçalves
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 177/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2020
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 177/2020 – Pregão Presencial nº 174/2020, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REAGENTES,
ACESSÓRIOS, ETC) PARA USO NO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA, MARCA: RADIOMETER,
MODELO: ABL5, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO, com
fulcro no artigo 49 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), 03 de dezembro de 2020.
Maria Aparecida Tana Gonçalves
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Republicado a ratificação, por erro de oficio no número do processo administrativo, conforme
publicado no Orgão oficial do Municipio de 03/12/2020 - edição nº 1318 – página 35.
RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 1237/2020, inclusive pautado no parecer
jurídico da Assessoria Jurídica da Fundação, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória, nos termos do Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto
constitui-se de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, para
atender as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 02 de dezembro de 2020.
Maria Aparecida Tana Gonçalves
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 o
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 043/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2020 (Ata de Registro
de Preços: 070/2020 e 071/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA - item 001 - agulha de reagente/amostra
para o equipamento bs200e / bioclin 2200, ao preço de r$ 4.600,0000 (quatro mil e seiscentos
reais) por un; item 002 - bomba knf grande limpeza interior/exterior para analisador de bioquímica
bs200e/bioclin2200., ao preço de r$ 3.300,0000 (tres mil e trezentos reais) por un; item 003 bomba knf pequena limpeza exterior da agulha para analisador de bioquímica bs200e/bs2200.,
ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais) por un; item 004 - valvula lee de reagente
para analisador de bioquímica bs200e / bioclin 2200., ao preço de r$ 2.200,0000 (dois mil e
duzentos reais) por un; item 005 – 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$ 2.850,0000 (dois mil e oitocentos e cinquenta reais) por cx; item 006
- 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 007 - tubulação de chegada na agulha de amostra para
analisador de bioquímica bs200e / bioclin 2200., ao preço de r$ 450,0000 (quatrocentos e
cinquenta reais) por un; item 008 - kit de manutencao preventiva para o equipamento analisador
bioquímico - marca bioclin - modelo bioclin 2200/ bs200e, ao preço de r$ 1.300,0000 (hum mil e
trezentos reais) por kit; item 009 - placa do fotômetro para o equipamento analisador bioquímico
bs 200e/ bioclin 2200, ao preço de r$ 12.000,0000 (doze mil reais) por pç; item 010 - teflon da
seringa de amostra/ reagente para bs200/ bioclin 2200, ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco
reais) por un; item 011 - válvula de 3 (três) vias p/ bs200e/ bioclin 2200, ao preço de r$
2.100,0000 (dois mil e cem reais) por un; item 012 - válvula marron de 03 vias hematoclin 5,3/
bc5300, ao preço de r$ 2.100,0000 (dois mil e cem reais) por un; item 013 - 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: HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - item 014 - tubo cobas interno
(conjunto de tubulacao interna - tygon) para o equipamento cobas mira plus, ao preço de r$
75,6000 (setenta e cinco reais e sessenta centavos) por un; item 015 - cabo sensor de reagente
para manutencao do equipamento cobas mira plus, ao preço de r$ 1.080,0000 (hum mil e oitenta
reais) por pç; item 016 - cabo sensor de amostra para manutencao cobas mira plus, ao preço de
r$ 1.080,0000 (hum mil e oitenta reais) por pç; item 017 - bobina de papel térmico para impressão
de resultados compatível com o analisador bioquímico cobas mira plus, especificações
111mmx30m, ao preço de r$ 11,8800 (onze reais e oitenta e oito centavos) por rl; item 018 - placa
fonte controladora para cabine de seguranca biologica veco classe ii b2 - biosafe, ao preço de
r$ 7.200,0000 (sete mil e duzentos reais) por un; item 019 - carcaça para filtro de polipropileno
10x2.1/2, bitola ¼, pressão de 100 psi, transparente, compatível com a osmose reversa 30l/hora
- modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer , ao preço de r$ 352,0000 (trezentos e
cinquenta e dois reais) por un; item 020 - membrana para osmose reversa de 30l/ hora, material
poliamida tipo tfc de alta performance, pressão máxima de operação de 150 psi, faixa de ph
aceitável de 3 a 12, compatível com a osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios
da marca vexer, ao preço de r$ 622,0000 (seiscentos e vinte e dois reais) por un; item 021 - filtro
deionizador 10x2.1/2, de resina mista de troca iônica (aniônica e catiônica) para osmose reversa de 30l/hora, pressão máxima de operação 150 psi, compatível com osmose reversa 30l/hora
- modelo vos00304 de 4 estágios da marca vexer, ao preço de r$ 325,0000 (trezentos e vinte e
cinco reais) por un; item 022 - filtro de polipropileno (pp) 05 micras, modelo vfc 10x2.1/2, pressão máxima de operação 50 psi, compatível com osmose reversa 30l/hora - modelo vos00304 de
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4 estágios da marca vexer, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 023 filtro de carvão compactado (carbon block), modelo vfc 10x2.1/2, pressão máxima de operação
50 psi, compatível com osmose eversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios da marca
vexer, ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 024 - bomba de pressurização
da membrana, de material plástico (partes em contato com a água), modelo diafragma, tensão de
24 vcc, pressão máxima de operação de 125 psi, para a osmose reversa bomba de pressurização
da membrana de osmose reversa, de material plástico (partes em contato com a água), modelo
diafragma, tensão de 24 vcc, pressão máxima de operação de 125 psi, compatível com a osmose
reversa 30l/hora - modelo vos00304 de 4 estágios - marca vexer, ao preço de r$ 1.320,0000
(hum mil e trezentos e vinte reais) por un.
Varginha, 31 de janeiro 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. 044/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 043/2020 (Ata de Registro de Preços: 072/2020, 073/2020 e 074/2020),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 013 - 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$ 28,0000 (vinte e oito reais) por cx; item
015 - ponteira azul universal, descartavel, autoclavavel, com volume de 100 - 1000 microlitros
(ul), ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por un; item 016 - ponteira amarela universal,
descartavel, autoclavavel, com volume de 1 - 200 microlitros (ul), ao preço de r$ 0,0100 (um
centavo) por un; item 025 - disco atb cefotaxima 05 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de
r$ 10,0000 (dez reamicrois) por fr; item 039 - 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$
73,0000 (setenta e tres reais) por un; item 040 - micropipeta automática monocanal fixo 20 ml, ao
preço de r$ 80,0000 (oitenta reais) por un; item 041 - limpador desincrustante sc-200 galão de 5
litros, ao preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais) por gl; item 046 - laminas para microscopia
26 x 76 mm com extremidade fosca de vidro - cx com 100 unidades, ao preço de r$ 10,0000 (dez
reais) por cx; item 047 - laminulas de vidro p/ microscopia 22 x 22mm c/100 un , ao preço de r$
2,7000 (dois reais e setenta centavos) por cx; item 056 - 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$ 66,0000
(sessenta e seis reais) por pct; item 057 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo para
vhs, 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 - pct com 100 unidades., ao preço de r$ 68,0000 (sessenta e oito reais)
por pct; item 059 - bandagem adesiva pós coleta para adulto, em formato esférico e na cor bege
- cx com 500 unidades, ao preço de r$ 16,6000 (dezesseis reais e sessenta centavos) por cx;
item 063 - coletor de urina infantil unissex, volume de 100ml, estéril, incolor, descartável - cx com
100 unidades, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por cx; item 065 - 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$ 21,0000 (vinte e um reais) por fr;
2) CONTRATADA: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP item 001 - tubo de ensaio de vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 0,1200 (doze
centavos) por un; item 002 - tubo de fundo cônico, volume de 15ml, pp, 17x120mm, com tampa
rosqueável, com área para escrita e estéril, ao preço de r$ 20,4000 (vinte reais e quarenta
centavos) por pct; item 004 - hidroxido de potassio pa acs -frasco com 500 gramas, ao preço de
r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por fr; item 005 - meta bissulfito de sodio p.a. acs frasco 500
gr, ao preço de r$ 12,7500 (doze reais e setenta e cinco centavos) por fr; item 006 - sacarose
pa - frasco com 500 gr, ao preço de r$ 16,0000 (dezesseis reais) por un; item 007 - ureia pa acs
frasco de 500 grs, ao preço de r$ 12,5000 (doze reais e cinquenta centavos) por fr; item 008 azul de timol c/ 5grs., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por fr; item 009 - reativo de
kovacs - frasco de 10 ml., ao preço de r$ 24,9600 (vinte e quatro reais e noventa e seis
centavos) por fr; item 010 - eosina azul de metileno segundo giemsa em pó frasco com 25g, ao
preço de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por fr; item 011 - hidroxido de
sodio pa acs - frasco com 500 gramas, ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis reais) por fr; item 012
- lactose monohidratada -uso oral fr c/ 500 grs , ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
fr; item 017 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 10 ml -vidro temperado , ao preço de r$ 7,0000
(sete reais) por un; item 018 - pipeta de vidro graduada 1/100 - 2ml, ao preço de r$ 5,0000 (cinco
reais) por un; item 019 - estante/grade plastica autoclavaveis para tubos - para 36 tubos- 16 x
20 mm, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 022 - lamina
para bisturi numero 15, descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada
adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embaladadas individualmente de forma a
garantir a esterilidade e integridade do produto ate o momento do uso facilitando a abertura e
transferencia do conteudoc/ tecnica asseptica, acondicionadas em cx de acordo c/a praxe do
fabricante de acordo c/ dispositivo dalei no 8078/90 , c/100 un, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por
un; item 023 - cabo 3 para bisturi 13 cm (p/lam. 10,11,12 e15), ao preço de r$ 12,0000 (doze
reais) por un; item 029 - 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
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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$ 215,0000
(duzentos e quinze reais) por un; item 030 - acido cloridrico p.a c/ 500ml, ao preço de r$ 18,7000
(dezoito reais e setenta centavos) por fr; item 031 - algodao hidrofobo em rama c/1kg, ao preço
de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por pct; item 032 - bequer de vidro graduado 100ml , ao preço
de r$ 5,2000 (cinco reais e vinte centavos) por un; item 033 - bequer de vidro graduado 250ml ,
ao preço de r$ 8,4000 (oito reais e quarenta centavos) por un; item 034 - bequer de vidro
graduado 50ml , ao preço de r$ 6,4000 (seis reais e quarenta centavos) por un; item 035 - 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$ 32,0000 (trinta e
dois reais) por un; item 036 - 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$ 11,5000 (onze reais e cinquenta centavos) por un; item 037 - 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$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por fr; item 038 - 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$ 95,0000 (noventa e cinco
reais) por un; item 048 - laminula para camara de newbauer 20x26x0,4 mm caixa com 10
unidades, ao preço de r$ 14,1100 (quatorze reais e onze centavos) por cx; item 050 - 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$ 1.621,8000 (hum mil e seiscentos e vinte e um reais e
oitenta centavos) por un; item 051 - eppendorf com capacidade 200 a 500 microlitros, ao preço
de r$ 0,0170 (dezessete milésimo de centavos de real ) por un; item 052 - eppendorf com
capacidade de 1 a 1,5 ml – pacote com 1000 unidades, ao preço de r$ 0,0340 (trinta e quatro
milésimos de centavos de real) por un; item 058 - filtro de plástico para exames parasitológicos,
descartável, com encaixe para tubos cônicos - pct com 500 unidades, ao preço de r$ 300,0000
(trezentos reais) por pct; item 062 - rack (ou estante) para vhs, de plástico, sem graduação, com
espaço para 10 tubos, para sistema manual, ao preço de r$ 154,0000 (cento e cinquenta e
quatro reais) por un;
3) CONTRATADA: MICROMINAS EIRELI EPP - item 064 - controle interno de qualidade diário
para gasometria, constituído de ampolas seladas, com valores pré-determinados para os
parâmetros: ph, pco2, po2 - compatível com o equipamento radiometer abl 5, ao preço de r$
1.970,0000 (hum mil e novecentos e setenta reais) por un.
Varginha, 31 de janeiro 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, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 046/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2020 (Ata de Registro de Preços: 075/2020, 076/2020, 077/
2020 e 078/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 010 - 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;
2) CONTRATADA: GE HOSPITALAR LTDA - item 001 - campo cirúrgico estéril adesivo - com
adesivo acrílico hipoalergênico, sensível a pressão, utilizado para promover uma superfície
estéril ao redor da incisão cirúrgica. filme de poliuretano transparente e transpirável; sem iodo.
caixa com 10 unidades, ao preço de r$ 670,0000 (seiscentos e setenta reais) por cx; item 002 kit para craniotomia - kit instrumental descartável para acesso craniano -embalagem estéril
contendo: 01 fresa automática 12,0mm - smith; 01 fresa de corte para craniótomo 2,4 x 20mm; 01
fresa para perfuração 1,5 x 70mm; 03 pinos do mayfield (encaixe com rosca); 03 pinos do
mayfield (encaixe padrão); 01 ponta de aspirador 16cm x 45º ponta 4,0mm. , ao preço de r$
3.500,0000 (tres mil e quinhentos reais) por kit; item 004 - hemostático polímero de celulose
oxidado para hemostasia ou hemostática de fibrina, ao preço de r$ 226,0000 (duzentos e vinte
e seis reais) por un; item 006 - 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$ 129,0000
(cento e vinte e nove reais) por cx; item 011 - tela de matriz colágena absorvível e maleável composta de um emaranhado de fibras construído de acordo com direções pré-definidas com
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uma microporosidade ótima. sua estrutura e espessura (0,4 mm) 100% tereftalato de polietileno
(pes) impregnado com dimetil siloxana (silicone), esterilizado por raios gama, descartável.
tamanho: 40x60 (p), ao preço de r$ 3.700,0000 (tres mil e setecentos reais) por un; item 012 tela de matriz colágena absorvível e maleável - composta de um emaranhado de fibras construído
de acordo com direções pré-definidas com uma microporosidade ótima. sua estrutura e espessura (0,4 mm) 100% tereftalato de polietileno (pes) impregnado com dimetil siloxana (silicone),
esterilizado por raios gama, descartável. tamanho: 60x100(m), ao preço de r$ 4.500,0000 (quatro
mil e quinhentos reais) por un; item 013 - tela de matriz colágena absorvível e maleável - composta
de um emaranhado de fibras construído de acordo com direções pré-definidas com uma
microporosidade ótima. sua estrutura e espessura (0,4 mm) 100% tereftalato de polietileno
(pes) impregnado com dimetil siloxana (silicone), esterilizado por raios gama, descartável.
tamanho: 60x140(g), ao preço de r$ 5.200,0000 (cinco mil e duzentos reais) por un; item 014 placa em titânio 1.5 - placa de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: mini / microfragmento
sistema 1,5 / 1,6/1,7 / 2,0mm; materia-prima: titanio; complemento: diversos comprimentos/larguras,
espessura entre 0,3 mm a 1,5mm; formato: diversos , ao preço de r$ 600,0000 (seiscentos reais)
por un; item 015 - placa em titânio 2,0 - placa de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: mini
/ microfragmento sistema 1,5 / 1,6 / 1,7 / 2,0 mm; materia-prima: titanio; complemento: diversos
comprimentos/larguras, espessura entre 0,3 mm a 1,5mm; formato: diversos, ao preço de r$
700,0000 (setecentos reais) por un; item 016 - parafuso em titânio 1.5 - parafuso de fixacao uso
medico cirurgico - identificacao: sistema convencional/bloqueavel 1,5 / 1,6 / 1,7 / 2,0 mm; materiaprima: titanio; cabeca cruciforme; tamanho: diversos - complemento: diversos comprimentos,
entre 4,0 e 17,0 mm , ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 017 - parafuso
em titânio 2,0 - parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: sistema convencional/
bloqueavel 1,5 / 1,6 / 1,7 / 2,0 mm; materia-prima: titanio; cabeca cruciforme; tamanho: diversos
- complemento: diversos comprimentos, entre 4,0 e 17,0 mm , ao preço de r$ 60,0000 (sessenta
reais) por un; item 018 - parafuso de bloqueio em titânio 2.0 - parafuso de fixacao uso medico
cirurgico - identificacao: bloqueio intermaxilar, sistema 1,5 / 1,6 / 1,7 / 2,0 mm; materia-prima:
titanio; cabeca cruciforme; tamanho: diversos; complemento: dimensoes: diversos comprimentos
entre 4,0 e 17,0 mm, ao preço de r$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais) por un; item 019 parafuso de bloqueio em titânio 2.3 - parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao:
bloqueio intermaxilar , sistema 1,5 / 1,6 / 1,7 / 2,0 mm; materia-prima: titanio; cabeca cruciforme;
tamanho: diversos; complemento: dimensoes: diversos comprimentos entre 4,0 e 17,0 mm, ao
preço de r$ 700,0000 (setecentos reais) por un; item 020 - cimento cirurgico esteril para
cranioplastia - embalagem individual com 02 componentes estereis: 1 ampola contendo 20ml de
monomero liquido e 01 blister transparente contendo 40gr de polimetilmetacrilato, ao preço de r$
2.900,0000 (dois mil e novecentos reais) por un; item 021 - botão para fechamento de crânio apresentação/modelo: dispositivo de fixação de flap ósseo craniano do tipo botão é um dispositivo
em titânio dotado de dois discos de fixação autocompressivos unidos por um fuso central
rosqueado e que é destinado a fixar os ossos da calota craniana em procedimento neurocirúrgicos. tamanho: 11mm , ao preço de r$ 600,0000 (seiscentos reais) por un; item 022 - botão para
fechamento de crânio -apresentação/modelo: dispositivo de fixação de flap ósseo craniano do
tipo botão é um dispositivo em titânio dotado de dois discos de fixação autocompressivos unidos
por um fuso central rosqueado e que é destinado a fixar os ossos da calota craniana em
procedimento neurocirúrgicos. tamanho: 16mm, ao preço de r$ 750,0000 (setecentos e cinquenta reais) por un; item 025 - pinca bipolar - pinça de coagulação / para neurocirurgia / bipolar
produto descartável, uso único, destinado a apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade
coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas. tamanhos: 16cm, com
ponta ativa de 1.5mm - com irrigação. cabo com extensão de 3m., ao preço de r$ 6.700,0000
(seis mil e setecentos reais) por un; item 026 - pinca bipolar - pinça de coagulação / para
neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único, destinado a apoio em procedimentos
cirúrgicos com a finalidade coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas.
tamanhos: 16cm, com ponta ativa de 1.5mm - sem irrigação. cabo com extensão de 3m, ao preço
de r$ 6.700,0000 (seis mil e setecentos reais) por un; item 027 - pinca bipolar - pinça de
coagulação / para neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único, destinado a apoio em
procedimentos cirúrgicos com a finalidade coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração
eletrocirúrgicas. tamanhos: 18cm, com ponta ativa de 1.5mm - com irrigação. cabo com extensão
de 3m, ao preço de r$ 6.700,0000 (seis mil e setecentos reais) por un; item 028 - pinca bipolar pinça de coagulação / para neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único, destinado a
apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade coagulação, dissecação, de corte ou de
fulguração eletrocirúrgicas. tamanhos: 18cm com ponta ativa de 1.5mm - sem irrigação. cabo
com extensão de 3m, ao preço de r$ 6.700,0000 (seis mil e setecentos reais) por un; item 029 pinca bipolar - pinça de coagulação / para neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único,
destinado a apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade coagulação, dissecação, de
corte ou de fulguração eletrocirúrgicas. tamanhos: 20cm com ponta ativa de 1.5mm - com
irrigação. cabo com extensão de 3m, ao preço de r$ 6.700,0000 (seis mil e setecentos reais) por
un; item 030 - pinca bipolar - pinça de coagulação / para neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único, destinado a apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade coagulação,
dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas. tamanhos: 20cm com ponta ativa de
1.5mm - sem irrigação. cabo com extensão de 3m, ao preço de r$ 6.700,0000 (seis mil e
setecentos reais) por un; item 031 - pinca bipolar - pinça de coagulação / para neurocirurgia /
bipolar produto descartável, uso único, destinado a apoio em procedimentos cirúrgicos com a
finalidade coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas. tamanhos: 22cm
com ponta ativa de 1.5mm - com irrigação. cabo com extensão de 3m, ao preço de r$ 6.700,0000
(seis mil e setecentos reais) por un; item 032 - pinca bipolar - pinça de coagulação / para
neurocirurgia / bipolar produto descartável, uso único, destinado a apoio em procedimentos
cirúrgicos com a finalidade coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas.
tamanhos: 22cm com ponta ativa de 1.5mm sem irrigação. cabo com extensão de 3m, ao preço
de r$ 6.700,0000 (seis mil e setecentos reais) por un; item 033 - tela em titânio 1.5 - telas
maleaveis - materia-prima: titanio; finalidade: fixacao ossea em cirurgia cranio-maxilo-faciais;
dimensoes: diversos comprimentos / larguras, espessura de 1,0 a 3,0 mm, tamanho minimo de
65,0 x 75,0 mm., ao preço de r$ 2.200,0000 (dois mil e duzentos reais) por un; item 034 - tela em
titânio 2.0 grande - telas maleaveis - materia-prima: titanio; finalidade: fixacao ossea em cirurgia
cranio - maxilo - faciais; dimensoes: diversos comprimentos / larguras, espessura de 1,0 a 3,0
mm, tamanho minimo de 65,0 x 75,0 mm., ao preço de r$ 3.150,0000 (tres mil e cento e cinquenta
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reais) por un; item 035 - valvula para hidrocefalia - kit completo de derivação ventricular externa
adulto: conjunto para drenagem ventricular externa composto de: cateter ventricular reto, blister
plástico com válvula de câmara de gotejamento, régua graduada, bolsa coletora de líquor graduada
de 500 ml a 800 ml. drenagem sistema fechado, estéril, embalagem com dados de identificação,
lote, validade, tipo, data de esterilização e registro no ministério da saúde., ao preço de r$
1.350,0000 (hum mil e trezentos e cinquenta reais) por un; item 036 - parafuso pedicular monoaxial - sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: pedicular(poliaxial, monoaxial, iliaco ou
reducao); materia-prima titanio; tamanho: diametro entre 4 e 8 mm e comprim. entre 25 e 90 mm.
complemento: para cirurgia de coluna toracolombar por via posterior. diversos tamanhos deverão
ser disponibilizados para escolha durante cirurgia – apresentação/modelo parafuso pedicular
cabeça fixa 5,0 x 35 mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de r$ 600,0000 (seiscentos reais) por un; item
037 - parafuso pedicular poliaxial - sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo,
apófise ou maciço articular - parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao:
pedicular(poliaxial, monoaxial, iliaco ou reducao); materia-prima titanio; tamanho: diametro entre
4 e 8 mm e comprim. entre 25 e 90 mm. complemento: para cirurgia de coluna toracolombar por
via posterior. diversos tamanhos deverão ser disponibilizados para escolha durante cirurgia apresentação/modelo parafuso pedicular cabeça fixa 5,0 x 35 mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de
r$ 600,0000 (seiscentos reais) por un; item 038 - parafuso pedicular monoaxial - sistema posterior
de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular - parafuso de fixacao
uso medico cirurgico - identificacao: pedicular(poliaxial, monoaxial, iliaco ou reducao); materiaprima titanio; tamanho: diametro entre 4 e 8 mm e comprim. entre 25 e 90 mm. complemento: para
cirurgia de coluna toracolombar por via posterior. diversos tamanhos deverão ser disponibilizados
para escolha durante cirurgia - apresentação/modelo parafuso pedicular cabeça longa 5,0 x 35
mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de r$ 600,0000 (seiscentos reais) por un; item 039 - parafuso
pedicular poliaxial - sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou
maciço articular - parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: pedicular(poliaxial,
monoaxial, iliaco ou reducao); materia-prima titanio; tamanho: diametro entre 4 e 8 mm e comprim.
entre 25 e 90 mm. complemento: para cirurgia de coluna toracolombar por via posterior. diversos
tamanhos deverão ser disponibilizados para escolha durante cirurgia – apresentação/modelo
parafuso pedicular cabeça longa 5,0 x 35 mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de r$ 600,0000
(seiscentos reais) por un; item 040 - parafuso pedicular monoaxial - sistema posterior de coluna
para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular - parafuso de fixacao uso medico
cirurgico - identificacao: pedicular(poliaxial, monoaxial, iliaco ou reducao); materia-prima titanio;
tamanho: diametro entre 4 e 8 mm e comprim. entre 25 e 90 mm. complemento: para cirurgia de
coluna toracolombar por via posterior. diversos tamanhos deverão ser disponibilizados para
escolha durante cirurgia - apresentação/modeloparafuso pedicular dpz cabeça longa movel 5,0
x 35 mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de r$ 600,0000 (seiscentos reais) por un; item 041 - parafuso
pedicular polixial - sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou
maciço articular - parafuso de fixacao uso medico cirurgico - identificacao: pedicular(poliaxial,
monoaxial, iliaco ou reducao); materia-prima titanio; tamanho: diametro entre 4 e 8 mm e comprim.
entre 25 e 90 mm. complemento: para cirurgia de coluna toracolombar por via posterior. diversos
tamanhos deverão ser disponibilizados para escolha durante cirurgia – apresentação/modelo
parafuso pedicular dpz cabeça longa movel 5,0 x 35 mm a 7,0 x 50 mm; , ao preço de r$ 600,0000
(seiscentos reais) por un; item 042 - hastes de fixacao uso medico cirurgico - identificacao:
longitudinal p/ coluna toracolombar;. materia-prima: titanio; complemento: para cirurgia de coluna
toracolombar por via posterior. diametro entre 5 e 6 mm e comprimento entre 35 e 600 mm; , ao
preço de r$ 790,0000 (setecentos e noventa reais) por un; item 043 - dispositivo de bloqueio identificacao: para parafuso pedicular para cirurgia toracolombar; materia-prima: titanio;
complemento: para cirurgia de coluna toracolombar por via posterior. diversos tamanhos
compativeis com os parafusos , ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais) por un; item 044 sistema de fixação lombar - sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo,
apófise ou maciço articular. descrição: sistema para fixacao - tipo: dtt/cross-link ajustavel;
identificacao: para cirurgia de coluna toracolombar via posterior; materia-prima: titanio.
complemento: diversos tamanhos entre 25 e 60 mm , ao preço de r$ 900,0000 (novecentos reais)
por un; item 049 - agulha biopsia óssea - conjunto para biópsia vertebral descartável - kit
composto por: 01 fio guia inicial para punção com cabo; 01 cânula intermediária para punção com
cabo; 01 cânula dilatadora final e trabalho intralesional; 01 trefina coletora de material com ponta
retrátil; 01 suporte auxiliar para impacto., ao preço de r$ 2.900,0000 (dois mil e novecentos reais)
por un; item 050 - conjunto para hidrocefalia adulto (derivação ventrículo peritoneal adulto de
baixa, média e alta pressão): sistema de derivação com cateter ventricular, cateter peritoneal,
válvula para hidrocefalia reservatório incluído na válvula para hidrocefalia ou no cateter peritoneal,
com linha radiopaca. estéril com dados de identificação, lote, tipo, data de esterilização e registro
no ministério da saúde. , ao preço de r$ 890,0000 (oitocentos e noventa reais) por un; item 051
- kit completo de derivação ventricular externa adulto: conjunto para drenagem ventricular externa
composto de: cateter ventricular reto, blister plástico com válvula de câmara de gotejamento,
régua graduada, bolsa coletora de líquor graduada de 500 ml a 800 ml. drenagem sistema
fechado, estéril, embalagem com dados de identificação, lote, validade, tipo, data de esterilização
e registro no ministério da saúde. , ao preço de r$ 1.200,0000 (hum mil e duzentos reais) por kit;
3) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA -ME - item 007 - compressa cotonóide pequeno 12x25 embalagem com 10 unidades,
ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por pct; item 008 - compressa cotonóide médio 25x25
embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por pct; item 009 - compressa
cotonóide grande 38x38 embalagem com 10 unidades, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por
pct; item 023 - capa de microscópio neurocirurgico - possui lentes super-transparentes,
proporciona clareza e nitidez no uso, não ofusca ou turva a imagem; perfeitamente dobrado,
facilita a aplicação no microscópio e garante rapidez e agilidade na aplicação; possui fitas
adesivas e garante que as lentes permaneçam no local durante todo o procedimento. evita a
necessidade de reajustes, promovendo ganho de produtividade da equipe durante o procedimento;
utilizavel em microscópios de diversas marcas. ótima visibilidade das lentes; esterilizado em eto,
boa absorção de esterilização e alta eficácia bactericida, fungicida e antivírus; livre de látex,
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evita alergia proveniente do manuseio; 5 anos de validade na esterilização;, ao preço de r$
96,0000 (noventa e seis reais) por un;
4) CONTRATADA: NUCLEOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - item
005 - 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: 5.1x7.6
cm, ao preço de r$ 36,3600 (trinta e seis reais e trinta e seis centavos) por un.
Varginha, 31 de janeiro 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 DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO GERAL para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº.
057/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2020 (Ata de Registro de Preços: 086/2020, 087/
2020, 088/2020, 089/2020 e 090/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - item 001 - silicone
spray (silicona spray) 100% concentrado, lubrifica e desmolda, usado em carro, saca, barco e
industria, embalagem com 230g para 200g (reducao de 30g ou 15,0%) para uso na autoclave, ao
preço de r$ 10,8000 (dez reais e oitenta centavos) por un; item 005 - videa para riscadeira de
piso, ao preço de r$ 9,7000 (nove reais e setenta centavos) por pç; item 016 - conector parafuso
fendido 35mm² reforcado, ao preço de r$ 7,9000 (sete reais e noventa centavos) por un; item
028 - tubo pvc soldavel para esgoto de 50mm, barra de 06 metros, ao preço de r$ 29,5000 (vinte
e nove reais e cinquenta centavos) por un; item 034 - disco de serra circular para madeira
300mm 12 pol, 24 dentes , furo de 30mm ,dentes de metal duro ,vídea de alta resistência, com
bucha redução para 25,40 e 20mm, aço carbono temperado, ao preço de r$ 105,0000 (cento e
cinco reais) por un; item 039 - cabo de rede para informática ,4 pares, branca , caixa com 305mt,
ao preço de r$ 260,0000 (duzentos e sessenta reais) por cx; item 041 - luva uniao 1" cola , ao
preço de r$ 7,0000 (sete reais) por un; item 048 - tampao de 1/2 cola, ao preço de r$ 0,4000
(quarenta centavos) por un; item 049 - tampao de 3/4 cola, ao preço de r$ 0,4900 (quarenta e
nove centavos) por un; item 050 - registro de esfera 1/2" - bronze, ao preço de r$ 11,8500 (onze
reais e oitenta e cinco centavos) por pç; item 052 - disco corte seco 4 1/2" (corte ceramica), ao
preço de r$ 10,9000 (dez reais e noventa centavos) por pç; item 053 - lampada fluorescente
compacta eletronica 34w/127v, ao preço de r$ 14,5000 (quatorze reais e cinquenta centavos)
por un; item 073 - desempenadeira de aco lisa, com cabo de madeira, ao preço de r$ 5,6000
(cinco reais e sessenta centavos) por un; item 074 - rele foto eletrico completo 220 v/bivolt, ao
preço de r$ 15,9000 (quinze reais e noventa centavos) por un; item 099 - disco serra para
madeira widea 110mm 24 dentes, ao preço de r$ 12,2000 (doze reais e vinte centavos) por un;
item 107 - prego telheira 18x36 , com arruela, saco 500g, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por
kg; item 118 - cabo flexivel 2,5mm2, 450/750v, 90º, na cor verde, ao preço de r$ 1,0000 (hum real)
por mt; item 119 - cabo flexivel 2,5mm2, 450/750v, 90º, na cor preto, ao preço de r$ 1,0000 (hum
real) por mt; item 120 - cabo flexivel 2,5mm2, 450/750v, 90º, na cor branca, ao preço de r$ 1,0000
(hum real) por mt; item 121 - cabo flexivel 4mm2, 450/750v, 90º, na cor branco, ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por mt; item 122 - cabo flexivel 4,0mm2, 450/750v, na cor
preta, ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por mt; item 123 - porta de madeira
imbuia ou similar, encabecada, medida: 0,80 x 2,10 m, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze
reais) por un;
2) CONTRATADA: AQUA NOVA COM.ESPECIAL. DE ELETRODOM.E MANUT. EIRELI-ME - item
017 - gas refrigerante r22 para manutencao do chiller, garrafa com 13,6 quilos, ao preço de r$
535,0000 (quinhentos e trinta e cinco reais) por un; item 018 - gas refrigerante r410-a - 11,350kg,
ao preço de r$ 470,0000 (quatrocentos e setenta reais) por un; item 078 - termostato para
bebedouro rc42600 vac 120/240, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por un; item 096 - filtro
ap055- azul com refil pp 110/hc 5 micra, ao preço de r$ 110,0000 (cento e dez reais) por un; item
111 - registro entrada dágua para purificador soft, 1/2 , ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por
un; item 115 - refil em polipropileno com rosca cm 200 ,compatível com ef elementos filtrantes
(câmara escura), ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 117 - elemento
filtrante ef 230 , ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por un;
3) CONTRATADA: KEILA JUNIA JACINTO SILVA - ME - item 003 - correia a-86, ao preço de r$
40,0000 (quarenta reais) por un; item 007 - peneira de arroz 55 cm, ao preço de r$ 16,2000
(dezesseis reais e vinte centavos) por un; item 008 - peneira de feijao 55 cm, ao preço de r$
16,2000 (dezesseis reais e vinte centavos) por un; item 019 - 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$ 4,7300 (quatro reais e setenta e tres centavos) por un; item
032 - carvão para furadeira makita modelo hp 2016, ao preço de r$ 39,8000 (trinta e nove reais
e oitenta centavos) por un; item 045 - disco flap, 4 1/2 x 7/8 , grao 60, 115mmx 22,2mm, ao preço
de r$ 4,1900 (quatro reais e dezenove centavos) por un; item 046 - tinta esmalte premium, 3,6l,
base solvente, brilhante, cor branco neve, ao preço de r$ 49,9500 (quarenta e nove reais e
noventa e cinco centavos) por la; item 047 - tinta esmalte premium, 3,6l, base solvente, brilhante,
cor platina, ao preço de r$ 49,5000 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por la; item 056
- disco serra marmore corte seco 41/2", ao preço de r$ 8,7800 (oito reais e setenta e oito
centavos) por pç; item 057 - talhadeira c/ 30 cm, ao preço de r$ 9,4500 (nove reais e quarenta
e cinco centavos) por un; item 058 - ponteiro sextavado em aco 250x18mm, ao preço de r$
11,9000 (onze reais e noventa centavos) por un; item 059 - ponteiro sextavado em aco 400x18mm,
ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por un; item 060 - linha de pedreiro nylon 100m, ao
preço de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 063 - cabo para enxada,
ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco centavos) por pç; item 064 - desempenadeira 18x30 - plastica, ao preço de r$ 5,0600 (cinco reais e seis centavos) por pç; item 065 colher de pedreiro numero 6, ao preço de r$ 9,2000 (nove reais e vinte centavos) por un; item
076 - regua para pedreiro 3mt madeira, ao preço de r$ 31,0000 (trinta e um reais) por un; item 077
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- nivel de mão, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por un; item 079 - tampão
1" rosca, ao preço de r$ 0,6100 (sessenta e um centavos) por un; item 082 - curva 1" galvanizada
rosca dois lados, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta centavos) por un; item 087 lanterna holofote recarregavel 19 leds, ao preço de r$ 70,2000 (setenta reais e vinte centavos)
por un; item 091 - lâmpada fluorescente compacta eletrônica 45w/220v base e27 , ao preço de
r$ 30,4000 (trinta reais e quarenta centavos) por un; item 101 - rolamento cn 6208-2z-c3 (boi),
ao preço de r$ 36,5000 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 106 - higienizador,
bactericida e germicida para limpeza ar condicionado 5 litros, ao preço de r$ 105,0000 (cento e
cinco reais) por gl; item 108 - rolamento es6305 (lav 2), ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete
reais) por un;
4) CONTRATADA: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI - item 002 - escova de aco manual
com cabo de madeira, ao preço de r$ 7,2000 (sete reais e vinte centavos) por un; item 006 carrinho de mao, capacidade da cacamba: 50 litros. cacamba metalica, reforcado, com pneu e
camara, ao preço de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por un; item 009 - pa de obra, ao preço
de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por pç; item 027 - massa corrida acrilica - uso externo - 1 linha
rendimento 25m2 a 30m2 por demao - lata 18 litros , ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por
la; item 029 - portal de madeira 1,10 x 2,10 larg=15 cm esp=5 cm, ao preço de r$ 181,8000 (cento
e oitenta e um reais e oitenta centavos) por un; item 040 - cabo de rede par trançado com 4 pares,
cat 6 para informática, caixa com 305 mt, ao preço de r$ 583,3300 (quinhentos e oitenta e tres
reais e trinta e tres centavos) por cx; item 042 - adaptador 1" cola/rosca, ao preço de r$ 1,3000
(hum real e trinta centavos) por un; item 044 - porta lisa 70 x 2,10, ao preço de r$ 92,0000
(noventa e dois reais) por pç; item 054 - disco de corte de 4 1/2" x 1/24" x 7/8", ao preço de r$
1,9500 (hum real e noventa e cinco centavos) por un; item 055 - eletrodo 6013 para ferro 2,5, ao
preço de r$ 15,7000 (quinze reais e setenta centavos) por kg; item 061 - mangueira de nivel de
diametro 1/2" com 20 metros., ao preço de r$ 25,4500 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco
centavos) por un; item 062 - enxada 3 libras com cabo, ao preço de r$ 25,4500 (vinte e cinco
reais e quarenta e cinco centavos) por pç; item 066 - colher de pedreiro numero 8, ocm cabo de
madeira. aco sae 1070., ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por un; item 067 - desempenadeira
metalica com dentes. cabo madeira, ao preço de r$ 7,5000 (sete reais e cinquenta centavos) por
un; item 068 - camara de ar para carrinho de pedreiro, ao preço de r$ 11,9000 (onze reais e
noventa centavos) por pç; item 070 - cabo extensor para pintura 3mt, ao preço de r$ 23,0000
(vinte e tres reais) por un; item 075 - riscadeira para azuleijo, ao preço de r$ 118,1800 (cento e
dezoito reais e dezoito centavos) por un; item 080 - niple 1" galvanizado, ao preço de r$ 5,0500
(cinco reais e cinco centavos) por un; item 081 - luva 1" rosca galvanizada, ao preço de r$
6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 088 - tampão 1" cola, ao preço de r$ 1,1800
(hum real e dezoito centavos) por un; item 092 - lâmpada fluorescente compacta eletrônica 45w/
220v base e40, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 093 - relé fotoelétrico
1000w 127v completo (base + coroa), uso externo, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais)
por un; item 094 - luva união galvanizado 1/2 rosca, ao preço de r$ 5,4500 (cinco reais e
quarenta e cinco centavos) por un;
5) CONTRATADA: VANICE DAS GRAÇAS ROSA MACIEL - item 004 - assento para vaso
sanitário em polipropileno, branco, garantia de 1 ano., ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove
reais) por un; item 010 - 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$ 99,0000 (noventa e nove reais) por un; item 011 - fita
isolante 50 mts preta, ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um reais) por rl; item 012 - anel oring 1,6 mm
x 1,8 mm silicone, ao preço de r$ 3,6500 (tres reais e sessenta e cinco centavos) por un; item
013 - regulador de pressao para ar medicinal para cilindro, ao preço de r$ 405,0000 (quatrocentos
e cinco reais) por pç; item 014 - regulador de pressao para nitrogenio para cilindro, ao preço de
r$ 342,0000 (trezentos e quarenta e dois reais) por un; item 015 - organizador de cabos em
espiral 2,5mm², na cor branca, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por mt; item 020 - rodizio p/
cadeira de rodas 6" ou 15 cm, ao preço de r$ 74,0000 (setenta e quatro reais) por pç; item 021
- rodizio giratório 6 polegadas ( rodas em pvc), ao preço de r$ 48,0000 (quarenta e oito reais) por
un; item 022 - rodizio para maca 5" macico, ao preço de r$ 57,0000 (cinquenta e sete reais) por
un; item 023 - rodizio para cadeira giratoria duplo em naylon com pino de 11mm- pequenogrosso- sem bucha (para cadeira diretor/presidente), ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco
reais) por un; item 024 - roda de borracha 6" , media, eixo c/roletes , peso suportado 130kg
(carrinho refeição /maca), ao preço de r$ 85,0000 (oitenta e cinco reais) por un; item 025 - roda
de borracha preta leve 2"-50mm capacidade de carga 25kg , ao preço de r$ 52,0000 (cinquenta
e dois reais) por un; item 026 - termostato 50° a 300° 30a 250v, ao preço de r$ 220,0000
(duzentos e vinte reais) por un; item 031 - carvão para furadeira makita modelo hp2070, ao preço
de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 033 - carvão para esmerilhadeira makita modelo
ga2016p, ao preço de r$ 39,9000 (trinta e nove reais e noventa centavos) por un; item 035 - pés
para geladeira freezer fogão, alto em alumínio com 04 peças, ao preço de r$ 65,0000 (sessenta
e cinco reais) por jg; item 037 - grampo de 01 prego em aço miguelão para cabo de 75 ohmz rg59
com 100 unidades, ao preço de r$ 18,0500 (dezoito reais e cinco centavos) por pct; item 038 grampo de 02 pregos em aço miguelão para cabo de 75 ohmz rg59 com 100 unidades, ao preço
de r$ 30,0000 (trinta reais) por pct; item 069 - mangueiras de pressao para ar comprimido tipo
(rosca x rosca) em nylon trançado, medindo 3m., ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco
reais) por un; item 071 - tarjeta fio redondo 63 mm (trinco para janela e porta), ao preço de r$
8,2500 (oito reais e vinte e cinco centavos) por pç; item 083 - mini spot led 5w 6500k, embutir,
compatível com luminatti lm304, ao preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por un; item 084 rodizio giratorio glr512bpft termoplástica, 120 kg, rosca c/freio(maca), ao preço de r$ 129,0000
(cento e vinte e nove reais) por un; item 085 - rodizio giratorio glr512bpft termoplástica, 120 kg,
rosca s/freio(maca), ao preço de r$ 129,0000 (cento e vinte e nove reais) por un; item 089 - alça
inferior/superior para panela de pressão, compatível com eirilar, capacidade 22 l. (kit completo),
ao preço de r$ 175,0000 (cento e setenta e cinco reais) por kit; item 090 - correia a90 ( primeira
linha- lav 3), ao preço de r$ 24,7800 (vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) por un; item
097 - capacitor eletrolitico 270-324 µf, 50-60hz, vn330 vca, vp 365 vca, entrada dupla, ao preço
de r$ 99,0000 (noventa e nove reais) por un; item 098 - eletrodo inox 1,6mm (negativo), ao preço
de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por kg; item 100 - plafon led 18w embutir redondo
6000k-6500k, bivolt , com presilhas de fixação, com reator , ao preço de r$ 33,4600 (trinta e tres
reais e quarenta e seis centavos) por un; item 102 - rolamento 5212 (boi) , ao preço de r$
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220,0000 (duzentos e vinte reais) por un; item 103 - rolamento cônico 30208 cyr w136, ao preço
de r$ 70,0000 (setenta reais) por un; item 104 - rolamento cônico 32208 cyr w136 , ao preço de
r$ 70,0000 (setenta reais) por un; item 105 - retentor 5120, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e
cinco reais) por un; item 109 - rolamento z6207 (lav 2) , ao preço de r$ 22,4400 (vinte e dois reais
e quarenta e quatro centavos) por un; item 110 - rolamento 1211 kc3 cônico (interno), com bucha
(lav 2), ao preço de r$ 97,0000 (noventa e sete reais) por un; item 112 - grampeador tapeceiro,
manual, alta pressão profissional para grampo 4-8 mm, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze
reais) por un; item 113 - grampo 80/08 8mm para grampeador tapeceiro com 5000 unidades , ao
preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por un; item 116 - soprador térmico 2000w com maleta
e ajuste de temperatura, 110v, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais) por un.
Varginha, 31 de janeiro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS TÉRMICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES COM
COMODATO DE IMPRESSORA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 087/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/
2020 (Ata de Registro de Preços: (111/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSP S/A - item 001 - pulseira termica em
material sintético, livre de látex, antialergico, impermeável, antibacteriana, e inodoro, a prova
d’agua e resistente a mancha, abrasão, álcool. resistente a tração e lacre inviolável. tamanho
aproximado de 300mmx290mm, ao preço de r$ 1,2600 (hum real e vinte e seis centavos) por un
com comodato da impressora conforme especificado no edital.
Varginha, 31 de janeiro 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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em
conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 098/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/
2020 (Ata de Registro de Preços: (118/2020) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MEDSUL REMOÇÕES LTDA – EPP para o registro de preços para a contratação de serviços médicos especializados para realização de exames de endoscopia digestiva
alta conforme especificado pelo edital que ofertou o valor de R$1.490,00 (hum mil quatrocentos
e noventa reais e noventa reais) por exame.
Varginha, 31 de janeiro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS
DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, INCLUINDO O SERVIÇO DE REMOÇÃO,
INSTALAÇÃO, PINTURA, RECARGA, TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS E TESTE
HIDROSTÁTICO, EM EXTINTORES E HIDRANTES DA FUNDAÇÃO para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 103/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2020 (Ata de Registro de Preços: (119/2020) , nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: RECARREGUE EXTINTORES SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA –
ME para o registro de preços para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em sistemas de combate e prevenção a incêndio, incluindo o serviço de remoção,
instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas e teste hidrostático, em extintores e
hidrantes da fundação conforme especificado pelo edital ao valor global de R$ 76.537,50 (setenta
e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Varginha, 31 de janeiro de 2021

PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 092/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 091/2020 (Ata de Registro de Preços: (112/2020 e 113/2020), nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA - item 006 - placa de petri
esteril, descartavel, transparente, um compartimento, lisa, dimensoes: 60 x 15 mm, ao preço de
r$ 0,6300 (sessenta e tres centavos) por un; item 007 - 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$ 720,0000 (setecentos e vinte reais) por un; item 010 - 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
012 - disco atb amoxicilina+ ac. clavulanico 20-10 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$
10,8000 (dez reais e oitenta centavos) por fr; item 015 - laminas para microscopia 26 x 76 mm
com extremidade fosca de vidro - cx com 100 unidades, ao preço de r$ 6,5700 (seis reais e
cinquenta e sete centavos) por cx; item 018 - ponteira azul universal, descartavel, autoclavavel, com volume de 100 - 1000 microlitros (ul), ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por un;
item 019 - ponteira amarela universal, descartavel, autoclavavel, com volume de 1 - 200 microlitros
(ul), ao preço de r$ 0,0100 (um centavo) por un;
2) CONTRATADA: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 001 - 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 003 - disco atb polimixina b 300 mcg - frasco com 50 unidades, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por fr; item 016 laminulas de vidro p/ microscopia 22 x 22mm c/100 un , ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por
cx; item 020 - solução de limpeza para aparelhos bioquímicos automáticos - 200ml, com registro
no ms, ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por un; item 021 - solução de limpeza
de células para aparelhos bioquímicos automáticos - 1 litro, com registro no ms, ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por un;
3) CONTRATADA: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 013 - tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca,
tamanho 13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume 4ml, tampa de borracha siliconizada e
capa protetora rosqueável na cor branca - pct com 100 unidades, ao preço de r$ 36,0000 (trinta
e seis reais) por pct; item 014 - seringa de plástico para coleta de sangue, estéril, descartável,
incolor, graduada, volume de 2ml, com heparina jateada na parede interna da seringa na
concentração de 50 ui/ml e com capa protetora , ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un.
Varginha, 31 de janeiro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
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. 165/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
163/2020 (Ata de Registro de Preços: 168/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA item 001 - caixa de parafusos canulados 3,5
mm + instrumental, ao preço de r$ 112,5400 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos)
por un; item 002 - caixa de parafusos canulados 4,5 mm + instrumental, ao preço de r$ 112,5400
(cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item 003 - caixa de parafusos
canulados 7 mm + instrumental, ao preço de r$ 85,7800 (oitenta e cinco reais e setenta e oito
centavos) por un; item 004 - caixa de haste bloqueada femur + instrumental, ao preço de r$
980,2400 (novecentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos) por un; item 005 - caixa de
hastes bloqueadas de tíbia + instrumental, ao preço de r$ 980,0000 (novecentos e oitenta reais)
por un; item 006 - caixa de hastes bloqueadas de umero + instrumental, ao preço de r$ 990,3500
(novecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos) por un; item 007 - caixa de parafusos de
interferencia de titanio, ao preço de r$ 461,9800 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa
e oito centavos) por un; item 008 - arruela lisa, ao preço de r$ 7,8100 (sete reais e oitenta e um
centavos) por un; item 009 - placa calco ou placas puddu + instrumental, ao preço de r$ 299,4900
(duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) por un; item 010 - fio olivado para
fixador externo, ao preço de r$ 16,4300 (dezesseis reais e quarenta e tres centavos) por un;
item 011 - mini fixador externo para mao e para pe, ao preço de r$ 355,6200 (trezentos e
cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) por un; item 012 - fixador externo para
punho, ao preço de r$ 505,4900 (quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) por un;
item 013 - fixador externo para umero, ao preço de r$ 520,8000 (quinhentos e vinte reais e
oitenta centavos) por un; item 014 - fixador externo hibrido tetra femur, ao preço de r$ 885,7700
(oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) por un; item 015 - fixador externo
circuar ou semi circular para femur ou tibia, ao preço de r$ 1.128,9800 (hum mil e cento e vinte
e oito reais e noventa e oito centavos) por un; item 016 - fixador externo com sistema de
correção angular, ao preço de r$ 1.310,5100 (hum mil e trezentos e dez reais e cinquenta e um
centavos) por pç; item 017 - fixador externo linear para fêmur ou tíbia: 6 pinos de shantz, 2
barras + 12 presilhas, ao preço de r$ 561,3100 (quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um
centavos) por pç; item 018 - fixador externo tipo plataforma sistema alongamento, ao preço de r$
1.000,0000 (hum mil reais) por un; item 019 - fixador pelvico, ao preço de r$ 922,2200 (novecentos
e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) por un; item 020 - componente umeral cimentado ou
fixação biológica, ao preço de r$ 687,0100 (seiscentos e oitenta e sete reais e um centavo) por
un; item 022 - haste intramedular retrograda de femur, incluindo parafusos , ao preço de r$
877,7900 (oitocentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) por un; item 023 - caixa
haste femural curta com bloqueio cefalico + instrumental, ao preço de r$ 908,4800 (novecentos
e oito reais e quarenta e oito centavos) por un; item 024 - caixa haste femoral longa com bloqueio
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cefalico + instrumental, ao preço de r$ 959,4800 (novecentos e cinquenta e nove reais e
quarenta e oito centavos) por un; item 025 - mini parafuso de auto compressao, ao preço de r$
149,7500 (cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) por un; item 026 - parafuso
canulado mini + instrumental, ao preço de r$ 249,5700 (duzentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e sete centavos) por un; item 031 - fio tipo kirschner aco cirurgico liso nº 1,0, ao preço
de r$ 12,2800 (doze reais e vinte e oito centavos) por un; item 032 - fio tipo kirschner aco
cirurgico liso nº 1,5, ao preço de r$ 12,2800 (doze reais e vinte e oito centavos) por un; item 033
- fio tipo kirschner aco cirurgico liso nº 2,0, ao preço de r$ 12,2800 (doze reais e vinte e oito
centavos) por un; item 034 - fio tipo steimann nº 2,5 liso, ao preço de r$ 11,6200 (onze reais e
sessenta e dois centavos) por pç; item 036 - fio tipo steimann nº 4,0 liso, ao preço de r$ 11,6200
(onze reais e sessenta e dois centavos) por pç; item 037 - fio tipo steimann rosqueado nº 2,5, ao
preço de r$ 15,3100 (quinze reais e trinta e um centavos) por un; item 038 - fio tipo steimann
rosqueado nº 4,0, ao preço de r$ 11,6200 (onze reais e sessenta e dois centavos) por un; item
040 - fio de cerclagem / maleolar nº 0,6, ao preço de r$ 124,4200 (cento e vinte e quatro reais e
quarenta e dois centavos) por un; item 041 - fio de cerclagem / maleolar nº 0,8, ao preço de r$
124,4200 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) por un; item 042 - fio de
cerclagem / maleolar nº 1,0, ao preço de r$ 124,4200 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e
dois centavos) por un; item 043 - conjunto de fixacao externa tubo a tubo, ao preço de r$
1.140,6200 (hum mil e cento e quarenta reais e sessenta e dois centavos) por un; item 044 caixa de instrumental de protese de radio contendo implantes e cimento: prótese de cabeça de
rádio cod. 338.9 / 338.12 / 338.18 - cod sus 0702031127, cimento sem antibiótico - cód sus
0702031380), ao preço de r$ 813,7900 (oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos) por
cx.
Varginha, 31 de janeiro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária abaixo relacionada para prestação de serviços a esta
Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09 e decreto
9.738/20, Processo Administrativo nº 1.135/20; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
I – Calamidade pública ou comoção interna.
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.
Decreto 9.738/2020
Art. 7º – Fica autorizado o remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço da
Administração Direta e Indireta, para atender às demandas prioritárias da Secretaria Municipal
de Saúde, ficando, ainda, autorizadas as contratações emergenciais temporárias de
profissionais da área de saúde para atuar no debelamento e controle da emergência, sendo
que os contratos não poderão ser superiores a 180 (cento e oitenta dias), sempre respeitando
os princípios da moralidade, publicidade, legalidade, isonomia e interesse público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME: - Alexandra Limborço
CARGO: Assistente Social
PERÍODO: 11.01.2021 a 09.07.2021 Enquanto durar o impedimento do titular.
REMUNERAÇÃO
O servidor contratado receberá como remuneração o valor estabelecido na tabela de salários
aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
TERMO DE DISTRATO:
Felipe Vitor dos Santos – Escriturário – Proc. 797/20 – Distrato em: 04/12/2020
Wellington da S. Martins – Aux. de Serviços Gerais Hospitalares – Proc. 299/20 – Distrato em: 22/
01/2021
Guilherme Nicolas de Paulo – Escriturário – Proc. 797/20 – Distrato em: 31/01/2021
Varginha, 29 de Janeiro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVOS DE CONTRATOS – JANEIRO/2021
Nº Contrato:
017/2019 – II aditivo
Contratada:
REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva no equipamento: chiller – marca: mecalor
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 189/2018 – Pregão Presencial nº. 187/2018
Signatário pela Contratada:
João Sanches Pereira
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 15/01/2021
Valor Aditado:
R$ 29.880,00
Valor Contratado:
R$ 29.880,00
Data do Contrato:
15/01/2019
Data do Aditivo:
14/01/2021
=

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

Nº Contrato:
003/2020 – I aditivo
Contratada:
INSTITUTO MALTEZ DE OFTALMOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA
LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
realização de procedimentos cirúrgicos de catarata
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 186/2019 – Pregão Presencial nº. 180/2019
Signatário pela Contratada: José Maltez Gurgel Fernandes Benjamim
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 17/01/2021
Valor Aditado:
R$ 383.701,25
Valor Contratado:
R$ 383.701,25
Data do Contrato:
17/01/2020
Data do Aditivo:
14/01/2021
=
Nº Contrato:
019/2019 – II aditivo
Contratada:
TECLIFE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva do equipamento contador hematológico de células – marca: sysmex –
modelo xs 1000i
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 195/2018 – Pregão Presencial nº. 193/2018
Signatário pela Contratada: Elisabete Aparecida de Oliveira Resende Pereira
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 17/01/2021
Valor Aditado:
R$ 24.720,00
Valor Contratado:
R$ 24.720,00
Data do Contrato:
17/01/2019
Data do Aditivo:
14/01/2021
=
Nº Contrato:
016/2019 – II aditivo
Contratada:
MC SAÚDE LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
exames de ecocardiograma e ecodoppler (duplex scan) para clientes internados e oncológicos
da fhomuv
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 191/2018 – Pregão Presencial nº. 189/2018
Signatário pela Contratada: John Patrick Taves
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 15/01/2021
Valor Aditado:
R$ 93.120,00
Valor Contratado:
R$ 93.120,00
Data do Contrato:
15/01/2019
Data do Aditivo:
14/01/2021
=
Nº Contrato:
010/2018 – III aditivo
Contratada:
KLIN SHOP LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de
produtos de higienização e limpeza, com comodato de materiais e equipamentos, incluindo
assistência técnica e treinamento
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 001/2018 – Pregão nº. 001/2018
Signatário pela Contratada: Anderson de Melo Cadima
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir 31/01/2021
Valor Aditado:
R$ 93.600,00
Valor Contratado:
R$ 93.600,00
Data do Contrato:
31/01/2018
Data do Aditivo:
15/01/2021
=
Nº Contrato:
021/2019 – II aditivo
Contratada:
PLENUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de mastologia, para os pacientes assistidos pelo SUS na UNACON/FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 124/2018 – Pregão Presencial nº. 122/2018
Signatário pela Contratada: Alessandro Cesário da Silveira
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 209.880,00
Valor Contratado:
R$ 209.880,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
15/01/2021
=
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Nº Contrato:
012/2020 – II aditivo
Contratada:
CLÍNICA ANESTESIOLÓGICA DE VARGINHA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em
anestesiologia, em regime de plantão in loco
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 202/2019 – Pregão Presencial nº. 196/2019
Signatário pela Contratada: Marco Antônio Machado Lourenzotti
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir 31/01/2021
Valor Aditado:
R$ 604.800,00
Valor Contratado:
R$ 604.800,00
Data do Contrato:
24/01/2020
Data do Aditivo:
15/01/2021
=
Nº Contrato:
007/2018 – III aditivo
Contratada:
NÚCLEO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em procedimentos
médicos de cirurgia torácica, para atendimento aos pacientes internos e externos da Fundação
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 179/2017 – Pregão Presencial nº. 172/2017
Signatário pela Contratada: Cléber Henrique Oliveira Santos Franco
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 30/01/2021
Valor Aditado:
R$ 90.000,00
Valor Contratado:
R$ 90.000,00
Data do Contrato:
30/01/2018
Data do Aditivo:
19/01/2021
=
Nº Contrato:
024/2019 – III aditivo
Contratada:
NÚCLEO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de cirurgia torácica oncológica,
para os pacientes assistidos pelo SUS na UNACON/FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 198/2018 – Pregão Presencial nº. 196/2018
Signatário pela Contratada:
Cleber Henrique Oliveira Santos Franco
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 50.400,00
Valor Contratado:
R$ 40.320,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
19/01/2021
=
Nº Contrato:
022/2019 – III aditivo
Contratada:
CENTRO AVANÇADO EM CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de cirurgia geral e ginecológica
oncológica (útero, endométrio, ovário, esôfago, estômago, suspeita de câncer pancreático ou
câncer hepático primário, inclusive vias biliares), para os pacientes assistidos pelo SUS na
UNACON/FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 155/2018 – Pregão Presencial nº. 153/2018
Signatário pela Contratada:
Alexandre Peloso Braga
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 138.600,00
Valor Contratado:
R$ 138.600,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
20/01/2021
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Nº Contrato:
013/2020 – I aditivo
Contratada:
MEDSUL REMOÇÕES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos de ultrassonografia, com
emissão de laudos, para atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais, em caráter de
urgência e emergência, em regime de plantão a distância.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 203/2019 – Pregão Presencial nº. 197/2019
Signatário pela Contratada:
Cynthia Procópio de Toledo Bueno Maiolini
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/01/2021
Valor Aditado:
R$ 240.900,00
Valor Contratado:
R$ 240.900,00
Data do Contrato:
27/01/2020
Data do Aditivo:
20/01/2021
=
Nº Contrato:
018/2019 – II aditivo
Contratada:
WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados de informação
judicial
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 196/2018 – Pregão Presencial nº. 194/2018
Signatário pela Contratada:
Getúlio Menegatti Lara
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 540,00
Valor Contratado:
R$ 540,00
Data do Contrato:
17/01/2019
Data do Aditivo:
20/01/2021
=
Nº Contrato:
026/2019 – IV aditivo
Contratada:
NÚCLEO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - EPP
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de cabeça e pescoço oncológica, para os pacientes assistidos pelo SUS na UNACON/FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 200/2018 – Pregão Presencial nº. 198/2018
Signatário pela Contratada:
Cleber Henrique Oliveira Santos Franco
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 194.400,00
Valor Contratado:
R$ 162.000,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
20/01/2021
=
Nº Contrato:
025/2019 – II aditivo
Contratada:
CLÍNICA UROLÓGICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de urologia oncológica (câncer
de próstata, glândulas suprarrenais/adrenais, bexiga, rins, ureteres, testículos e pênis), para os
pacientes assistidos pelo SUS na UNACON/FHOMUV.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 199/2018 – Pregão Presencial nº. 197/2018
Signatário pela Contratada:
Thiago Costa Pereira
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 105.600,00
Valor Contratado:
R$ 105.600,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
21/01/2021
=

=
Nº Contrato:
023/2019 – IV aditivo
Contratada:
CENTRO AVANÇADO EM CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA - ME
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de proctologia oncológica (tumores de cólon, tumores de reto, tumores do ânus, tumores retroperitoniais e tumores do intestino delgado), para os pacientes assistidos pelo SUS na UNACON/FHOMUV
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 158/2018 – Pregão Presencial nº. 156/2018
Signatário pela Contratada:
Rogério Campos Tavares
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2021
Valor Aditado:
R$ 101.640,00
Valor Contratado:
R$ 92.400,00
Data do Contrato:
01/02/2019
Data do Aditivo:
20/01/2021

Nº Contrato:
019/2018 – III aditivo
Contratada:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços
especializados em recarga de gás liquefeito de petróleo, a granel, tipo b190, com fornecimento
e instalação de 02 (dois) tanques e central, em regime de comodato, para abastecimento do setor
de uan (unidade de alimentação e nutrição) e da seção de laboratório da FHOMUV, incluindo
manutenção preventiva e corretiva da central e rede de abastecimento
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 008/2018 - Pregão nº. 008/2018
Signatário pela Contratada:
Marcelo Garcia Colli Badini
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/02/2021
Valor Aditado:
R$ 42.264,00
Valor Contratado:
R$ 42.264,00
Data do Contrato:
27/02/2018
Data do Aditivo:
21/01/2021

=

=
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Nº Contrato:
020/2018 – III aditivo
Contratada:
RODNEY REIS BARONI & CIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva dos veículos da Fundação.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 011/2018 - Pregão nº. 011/2018
Signatário pela Contratada:
Rodney Reis Baroni
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/02/2021
Valor Aditado:
R$ 20.000,00
Valor Contratado:
R$ 20.000,00
Data do Contrato:
27/02/2018
Data do Aditivo:
29/01/2021
=
Nº Contrato:
074/2017 – IV aditivo
Contratada:
DEDETIZADORA RIBEIRO E SOUZA EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em lavagem e
desinfecção de caixas e reservatórios de água
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 015/2017 – Pregão Presencial nº. 014/2017
Signatário pela Contratada:
Ronaldo Oliveira de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 27/03/2021
Valor Aditado:
R$ 5.520,00
Valor Contratado:
R$ 5.520,00
Data do Contrato:
27/03/2017
Data do Aditivo:
29/01/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – JANEIRO/2021
Nº Contrato:
001/2021
Contratada:
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 130.200,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados na locação de arco
cirúrgico
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 208/2020 – Pregão Presencial nº. 205/2020
Signatário pela Contratada: Diego da Silva Ferreira
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
002/2021
Contratada:
MARCELO FRANCISCO VITORINO JUNIOR 06335962640
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 3.500,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para fornecimento do
painel de comando e adequação da nr-10 e nr-12 para lavadora castanho hydrer – 50kg.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 207/2020 – Pregão Presencial nº. 204/2020
Signatário pela Contratada: Marcelo Francisco Vitorino Junior
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
003/2021
Contratada:
SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 1.950,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados em confecção de
crachás em pvc
Vigência:
19/01/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº. 002/2021
Signatário pela Contratada: Jackson Túlio Reis
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
004/2021
Contratada:
MARCELO LELO SANTOS 00413553698
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 1.500,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados em confecção de
chaves
Vigência:
19/01/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº. 003/2021
Signatário pela Contratada: Marcelo Lelo Santos
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
005/2021
Contratada:
ANDREIA CAMPOS DA SILVA TERRA 00734116632
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 2.000,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados em confecção de
carimbos
Vigência:
19/01/2021 a 31/12/2021
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº004/ 2021
Signatário pela Contratada: Andreia Campos da Silva Terra
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
006/2021
Contratada:
NEUROSUL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 60.000,00
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Vinícius Guimarães Amaral
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
007/2021
Contratada:
PRONEUROCIRURGIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 60.000,00
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Lucas Leandro Araújo Silva
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
008/2021
Contratada:
CLINICA UROLÓGICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 200.000,04
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Thiago Costa Pereira
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
009/2021
Contratada:
NEO - NEUROCIRURGIA E ONCOLOGIA DO SUL DE MINAS
LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 60.000,00
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Marcelo Oliveira da Frota
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
010/2021
Contratada:
META MEDICINA DO TRABALHO & SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 350.000,04
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Renata de Almeida Furtado
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
011/2021
Contratada:
CENTRO AVANÇADO EM CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 400.000,08
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Rogério Campos Tavares
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
012/2021
Contratada:
PLENUN 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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Alessandro Cesário da Silveira
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
013/2021
Contratada:
ORTHOS ORTOPEDIA E ESPECIALIDADES 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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Luiz Fernando Poyares de Albuquerque
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
014/2021
Contratada:
OPERA RF CIRURGIA PLÁSTICA E ANESTESIOLOGIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 150.000,00
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Rafaela Vazi Ribeiro Lopes
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
015/2021
Contratada:
ADRIAN NOGUEIRA BUENO
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 10.000,08
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 Unico de Saúde da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Edital nº 002/2020 - Credenciamento nº 003/2020 - Chamamento
Público nº 003/2020, Inexigibilidade nº 001/2021
Signatário pela Contratada: Adrian Nogueira Bueno
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2021”
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2020: Datado de 01/02/2021.
Objeto
: Majora-se preço contratual
Contratante
: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada
: POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Valor por litro de Diesel S10
: R$ 3.676
Prazo
: Mantido o originário
Signatários
: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2021”
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020: Datado de 01/02/2021.
Objeto
: Majora-se preço contratual
Contratante
: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada
: POSTO CN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Valor por litro de Gasolina Comum
: R$ 4,642
Prazo
: Mantido o originário
Signatários
: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber
Sales
Pela Contratada, o Sr. Djalma Barbosa Faria
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.404/2021
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 184/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora ADRIANA PEDROSA MORAES REIS, matrícula 269226, CPF nº 396.350.316-53, cargo
efetivo de Técnico de Nível Superior / Pedagogo / Supervisor Pedagógico, nível E-22/M, 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 Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.405/2021
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 182/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora ARLENE DONIZETI DE SOUZA, matrícula 277271, CPF nº 684.188.928-20, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, 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 Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.406/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 161/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora DANIELA BARBOSA LÚCIO ALVES, matrícula 135887, CPF nº 800.419.576-87, cargo
efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com
proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.407/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº

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

57

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 160/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora DANIELA BARBOSA LÚCIO ALVES, matrícula 222690, CPF nº 800.419.576-87, cargo
efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com
proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.408/2021
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 178/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora JANETE MARIA LELO VIANA RIBEIRO, matrícula 166979, CPF nº 352.891.476-91,
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos / Readaptado, 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 Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.409/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 186/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora LÚCIA DE SOUSA ALVES, matrícula 176486, CPF nº 669.228.016-87, cargo efetivo de
Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com proventos
integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.410/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 1072/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA MAIA, matrícula 183214, CPF nº 485.603.91649, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
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SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.411/2021
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 171/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora MARIA BEATRIZ MARTINS PENHA, matrícula 265971, CPF nº 514.193.786-00, cargo
efetivo de Técnico em Enfermagem / US, 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 Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.412/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 133/2019.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora MARIA DE FÁTIMA PELOSO DA SILVA, matrícula 157309, CPF nº 854.740.106-72,
cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.413/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 11512/2018.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora MYRIAM FIORAVANTI VENTURATO, matrícula 154660, CPF nº 479.303.576-00, cargo
efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com
proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 1.414/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 5050/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.02.2021, à
servidora PRISCILA BERNARDES DE OLIVEIRA FERREIRA, matrícula 138517, CPF nº 738.643.58604, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.415/2021
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 14/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. MARIANA FERREIRA, CPF nº 049.410.836-36, exesposa, dependente habilitada de MARCÍLIO CORSINI, CPF nº 096.891.766-68, matrícula 000206,
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 04.01.2021, devendo perceber 100% da remuneração
do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
04.01.2021, data do óbito.
Varginha, 01 de Fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
MARGARETH APARECIDA DE SOUZA CARVALHO
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de publicação contrato
Processo: 018/2.021 – Dispensa de Licitação Contrato: 03/2.021
Contratada: Lopes e Bacha Comércio e Prestação de Serviços Ltda.
CNPJ: 01.076.618/0001-06
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
INPREV
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Constitui objeto principal do presente Contrato, serviço de confecção de carteirinhas /
crachás para identificação de aposentados, pensionistas e servidores, por ocasião atendendo
às necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev, tudo em conformidade com as disposições contidas no Processo nº E – 18 / 2.021.
Fundamento: Processo nº E - 18 / 2.021 – Dispensa Licitatória, em conformidade com o artigo
24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pelas Leis n.º. 8.883/94 e 9.648/98.
Dotação orçamentaria: 3.3.90.39.09.122.4008.2475 e 3.3.90.39.09.122.4008.2476.
Valor: R$ 1.950,00.
Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados desta data, 01/02/
2.021.
Data do Contrato: 29/01/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, o Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Grimaldo José Lopes.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 012/2021, DE 29 DE JANEIRO de 2021.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS PARA O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
CISSUL/SAMU.
O Presidente em exercício do CISSUL/SAMU – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro
Região do Sul de Minas, no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 42 da Resolução nº
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004/2021 – Regimento Interno de Trabalho e § 5º da Clausula 7ª da Resolução nº 003/2021,
Contrato de Consórcio Público do CISSUL/SAMU,
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar a Estrutura Organizacional do CISSUL/SAMU, nos termos da presente
Portaria.
CAPÍTULO I
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Art. 2° - A Diretoria Executiva tem como profissional responsável pela gestão administrativa e
operacional do CISSUL/SAMU o Secretário Executivo/Coordenador Geral do SAMU, com a seguinte composição:
I. Área administrativa, com a seguinte composição:
a) Gerência de Logística;
b) Gerência Administrativa;
c) Gerência Contábil;
d) Procuradoria;
e) Controle Interno;
f) Divisão de Comunicação;
g) Ouvidoria;
h) Assessoria da Diretoria Executiva;
i) Assistentes e auxiliares administrativos.
II. Área operacional, com a seguinte composição:
a) Direção Médica;
b) Coordenação de Enfermagem;
c) Coordenação do Núcleo de Educação Permanente (NEP);
d) Departamento de Frotas;
e) Gerências.
PARAGRAFO ÚNICO - As competências e atribuições do Secretário Executivo/Coordenador
Geral do CISSUL/SAMU estão regulamentadas no Capitulo VIII, Art. 47, do Estatuto vigente do
CISSUL/SAMU.
CAPÍTULO II
ÁREA ADMINISTRATIVA
DAS COMPETÊNCIAS, COMPOSIÇÕES E ATRIBUIÇÕES.
Art. 3 º - A Gerência de Logística tem como profissional responsável o seu Gerente, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Responder pela execução das atividades administrativas do CISSUL/SAMU em todos os
setores sob sua responsabilidade, supervisionando–os, gerenciando– os e chefiando–os;
II. Apresentar relatórios de seus setores ao Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU, deixando–o sempre ciente de todas as atividades, supervisionando os
estabelecimentos que prestam serviços ao Consórcio, no que tange a sua área de atuação;
III. Auxiliar nas requisições de compras de peças, acessórios e equipamentos juntamente com
o Departamento de Frota;
IV. Auxiliar, orientar e acompanhar juntamente com o Chefe do Departamento de Frota os
condutores no exercício de suas atribuições;
V. Supervisionar e controlar as demandas de manutenção da estrutura física e afins das
bases descentralizadas, em conformidade com o projeto arquitetônico minímo do Ministério da
Saúde, inclusice notificando o município sede;
VI. Supervisionar e acompanhar os gastos com combustível, peças e acessórios, juntamente
com o Departamento de Frota;
VII. Auxiliar nos treinamentos e capacitações para os controladores de frotas junto ao NEP,
orientando principalmente sobre a logística das Bases Descentralizadas;
VIII. Informar ao Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU sobre
intercorrências e propor ações de intervenção;
IX. Solicitar ao Departamento de Frota condutores para a logística, sendo responsável pelos
mesmos;
X. Promover reuniões com os Condutores ligados à logística;
XI. Representar a instituição em reuniões e demais espaços em que a sua presença for
indispensável e/ou quando a Secretaria Executiva o requisitar;
XII. Receber e analisar as notificações dos Apoiadores de Base sobre intercorrências
verificadas nas bases descentralizadas referentes à estrutura física providenciando soluções
imediatas sempre que possível;
XIII. Coordenar todo o abastecimento das bases descentralizadas, estabelecendo rotas e
fiscalizando a eficiência na distribuição do Almoxarifado;
XIV. Visitar as bases, e supervisionar a área física;
XV. Supervisionar e orientar o Setor de Patrimônio/Almoxarife e suas atribuições;
XVI. Supervisionar as APHs, recebidas das bases descentralizadas, dando encaminhamento
ao responsável pela conservação e arquivamento das mesmas ao setor de estatistica;
XVII. Fazer as solicitações de compras de equipamentos, materiais e demais aquisições
referentes ao seu setor junto a Gerência Administrativa;
XVIII. Autorizar diárias e ressarcimentos dos cargos e funcionários sob sua responsabilidade;
XIX. Organizar escalas anuais de férias dos funcionários sobre sua responsabilidade e
informá-las ao RH;
XX. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada.
Art. 4º - Compõem a Gerência de Logística o Setor de Patrimônio/Almoxarife, Apoiadores de
Bases e os condutores de ambulância da logística.
Art. 5º - O Setor de Patrimônio/Almoxarife tem como profissional responsável o seu Chefe,
emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do
Consórcio:
I. Chefiar seu setor reportando-se ao gerente de logística;
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II. Gerenciar equipes de trabalhadores que atuam no controle, armazenamento e distribuição
de insumos;
III. Manter atualizado o cadastro dos bens patrimoniais;
IV. Coletar, estocar, controlar, movimentar e distribuir materiais, conforme os procedimentos
adequados;
V. Elaborar relatórios pertinentes a função;
VI. Programar as compras de acordo com os estoques;
VII. Patrimoniar com identificação apropriada, todos os bens móveis e imóveis adquiridos pelo
CISSUL/SAMU, inclusive os recebidos por doação ou cessão;
VIII. Controlar a movimentação de bens móveis nas dependências do Consórcio e nas suas
bases descentralizadas, zelando pelo seu estado de conservação, reportando quando necessário
aos Apoiadores de Bases;
IX. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Gerente de Logística,
Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
X. Desempenhar e cumprir as normas de Controle Interno;
XI. Supervisionar e proceder ao recolhimento de cilindros e abastecimento das bases com ar
comprimido e oxigênio;
XII. Fazer as solicitações de compras de equipamentos, materiais e demais aquisições referentes
ao seu setor junto a coordenação de compras;
XIII. Controlar com precisão o estoque mínimo de todos os itens que estão armazenados no
almoxarifado, para que não haja falta e comprometimento do serviço, sempre visando prazo de
validade e conservação dos mesmos;
XIV. Controlar todo fluxo de pedidos e reposição de materiais e produtos da central
administrativa e bases descentralizadas;
XV. Controlar juntamente com o gerente de logística e apoiadores de base o estoque dos
materiais e produtos acondicionados nas bases descentralizadas, orientado e fiscalizando
quanto a quantidade, vencimentos e armazenamento;
XVI. Apresentar relatórios mensais ao gerente de logística e secretário executivo, com todo
fluxo, indicando necessidade de mudanças nas compras ou apresentando plano de ação ou
intervenção se necessário;
XVII. Zelar pelo cumprimento das rotas estabelecidas pela Gerência de Logística, quanto a
distribuição às Bases Descentralizadas;
XVIII. Participar juntamente com o setor de compras das licitações e adjudicações, sempre
controlando e conhecendo todos os processos licitatórios vigentes para eventuais compras;
XIX. Controlar todos os pedidos solicitados ao setor de compras, notificando quando houver
atrasos ou divergências nas entregas;
XX. Controlar toda a movimentação de entrada e saída de materiais, através do sistema
administrativo, sempre exigindo requisição dos setores ou bases descentralizadas com assinatura dos responsáveis pelo pedido, bem como a conferência de notas fiscais de acordo com
autorização de fornecimento emitida pelo setor de compras;
XXI. Atentar-se quanto ao armazenamento de todos os materiais e produtos, ficando sempre
atento as normas vigentes e propondo adequações quando necessário;
XXII. Controlar a troca de materiais permanentes, equipamentos, móveis e outros, sempre
notificando os setores responsáveis e gerente de logística, para que seja feita a manutenção
dos mesmos;
XXIII. Controlar todos os bens patrimoniados e, quando danificados, notificar comissão de
patrimônio para que se possa fazer avaliação e plano de ação para baixa patrimonial ou reparação dos mesmos.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada.
Art. 6º - Aos Apoiadores de Base, função gratificada, de livre designação e dispensa, compete,
dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Respeitar a hierarquia administrativa, técnica e as normas dos Conselhos de Classe que
abrangem os profissionais que integram o quadro de pessoal do CISSUL/SAMU;
II. Manter comunicação efetiva com o Gerente de Logística do CISSUL/SAMU, profissional
responsável pelas bases, acatando suas determinações;
III. Respeitar as determinações, fluxos e fluxogramas emitidos pela direção do CISSUL/SAMU;
IV. Responsabilizar-se pela conservação e zelo de todo patrimônio da base, respondendo
diretamente sobre os mesmos aos superiores imediatos, quanto ao estado, troca, baixa e demais
situações pertinentes;
V. Controlar e armazenar os materiais médicos, medicamentos, materiais de limpeza e afins,
garantindo o estoque mínimo dos mesmos;
VI. Zelar pela conservação da estrutura física da base (pintura, rede elétrica, instalações
hidráulicas, etc.), informando ao Gerente de Logística a necessidade de intervenções;
VII. Ter conhecimento do disposto em Convênio celebrado com o Município sede da base,
informando ao Gerente de Logística eventual descumprimento;
VIII. Zelar pela manutenção das viaturas e seus equipamentos, emitindo relatórios quando
necessário ou solicitado pelas coordenações imediatas;
IX. Manter atualizado o Livro de Ocorrência da base, registrando todo e qualquer fato importante
ou anômalo;
X. Ser responsável pelas requisições de materiais e medicamentos de todos os plantões;
XI. Ser responsável pelo envio semanal do relatório de ponto dos funcionários da sua respectiva Base Descentralizada;
XII. Zelar por toda a documentação referente a Base Descentralizada, sendo responsável pela
sua conferência, organização e armazenamento, disponibilizando-a aos órgãos compe-tentes
em eventual fiscalização.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para designação para a função gratificada de Apoiador de
Base, ser empregado público condutor de ambulância e/ou técnico de enfermagem na respectiva Base Descentralizada que exerça a função.
Art. 7º - Condutores de ambulância da logistíca, emprego público, ao qual compete dentro dos
objetivos do Consórcio:
I. Zelar pelo cumprimento das rotas estabelecidas pela Gerência de Logística, quanto a
distribuição às Bases Descentralizadas;
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II. Ser responsavél por todo o material destinado as Bases Descentralizadas, referente a sua
rota;
III. Quando em comum acordo entre a Chefia de Frota e a Gerencia de Logística, deslocar para
atuar em plantões operacionais em Bases Descentralizadas;
IV. Informar toda e qualquer intercorrencia que possa comprometer a execução da rota
estabelecida;
V. Auxiliar quando necessário o Almoxarifado na organização do materiais a serem
despachados;
VI. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Gerente de Logistíca, Chefe
do Departamento de Frota, Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou
Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento ou contratação temporária do emprego
público de condutor de ambulância da logistíca, descrito no caput deste artigo, possuir ensino
fundamental completo, idade maior 21 anos, disposição pessoal para a atividade, 1 ano experiência
com CNH D e atender as normas exigidas pela CTB para transporte de pacientes.
Art. 8º - A Gerência Administrativa tem como profissional responsável o seu Gerente, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Auxiliar todos os setores da Secretaria Executiva quando solicitado;
II. Responder pela execução das atividades administrativas do CISSUL/SAMU em todos os
setores sob sua responsabilidade, supervisionando–os, gerenciando– os e chefiando–os;
III. Ser responsável por todas as licitações, em estrita observância a Lei Federal 8.666/1993 e
demais normas vigentes;
IV. Representar, quando solicitado, a instituição em reuniões e demais espaços e/ou quando a
Secretaria Executiva o requisitar;
V. Auxiliar o Diretor Médico, o Coordenador da Central de Regulação e a Coordenação do NEP
na fiscalização das atividades dos telefonistas auxiliares de Regulação e dos controladores de
frota, empregos públicos de caráter administrativo;
VII. Coletar e compilar dados estatísticos do banco de dados do CISSUL/SAMU, referentes ao
seu setor emitindo relatórios e apresentando-os Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU;
VIII. Autorizar diárias e ressarcimentos dos cargos e funcionários sob sua responsabilidade;
IX. Elaborar as escalas mensais e diárias de trabalho dos telefonistas auxiliares de regulação
médica e controladores de frota/rádio operador , informando ao setor RH;
X. Organizar escalas anuais de férias dos funcionários sobre sua responsabilidade e informálas ao RH;
XI. Assinar o relatório de pagamentos dos funcionários sob sua responsabilidade, sendo
responsável pelas informações contidas;
XII. Controlar a frequência dos funcionários sob sua responsabilidade, bem como, informar ao
RH os servidores faltosos ou ausentes, deferindo ou não, conforme justificativas apresentadas
pelos mesmos;
XIII. Acompanhar e orientar os funcionários sob sua responsabilidade quanto a vestimenta, uso
e postura comportamental; conforme Art. 8º, item IX, do Regimento Interno do CISSUL/SAMU;
XIV. Cumprir a escala de serviço e ou providenciar substituição do profissional por motivo de
força maior;
XV. Providenciar a celebração dos contratos admistrativos, inclusive assinado-os;
XVI. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada.
Art. 9º - Compõem a Gerência Administrativa o Assessor da Gerência Administrativa, a função
gratificada de Pregoeiro e o Departamento de Recursos Humanos.
Art. 10 - Ao Assessor da Gerência Administrativa, emprego público de livre nomeação e
exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Chefiar seu setor reportando-se ao gerente administrativo;
II. Dar suporte administrativo a todas as atividades desenvolvidas no âmbito das Coordenadorias,
Gerências e Comissões;
III. Realizar pesquisas de mercado, coletando preços e podendo negociar a redução dos
mesmos;
IV. Realizar procedimento de Compra Direta, dispensa e inexigibilidade de licitação, na forma da
lei;
V. Receber, conferir e solicitar informações necessárias à instrução de processos licitatórios
relacionados às compras de materiais, equipamentos, contratação de serviços e obras;
VI. Elaborar os contratos e atas de registro de preços, com base no regulamento vigente;
VII. Encaminhar os contratos e atas de registro de preços para aprovação do Jurídico;
VIII. Publicar o extrato do contrato/Ata de Registro de Preço na imprensa oficial;
IX. Realizar Gestão de Contratos, Convênios, Parcerias e Atas de Registro de Preços;
X. Emitir ordens de compra ou de serviços aos fornecedores de bens e materiais e
XI. prestadores de serviços;
XII. Contatar fornecedores e prestadores de serviços cadastrando–os na forma da legislação
em vigor, atualizando anualmente o Cadastro;
XIII. Receber os comprovantes de despesas conferindo–os, anexando–os aos respectivos
empenhos, encaminhando–os ao setor contábil para o adequado processamento e pagamento
dos mesmos;
XIV. Desempenhar e cumprir as normas de Controle Interno;
XV. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e Gerente Administrativo, no âmbito de sua competência.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1(um)
ano na administração pública ou privada.
Art. 11 - Ao Pregoeiro, função gratificada, de livre designação e dispensa, compete:
I. Coordenar os trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório;
II. Credenciar os interessados;
III. Receber a declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem
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como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação;
IV. Proceder com a abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das
propostas que não atenderem às especificações do objeto, ou as condições e prazos de
execução, ou fornecimento fixadas no edital;
V. Ordenar as propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes que participarão da
fase de lances;
VI. Classificar as ofertas, conjugadas as propostas e os lances;
VII. Negociar o preço, visando à sua redução;
VIII. Verificar e decidir motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;
IX. Analisar os documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;
X. Adjudicar o objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por
parte de algum licitante;
XI. Elaborar da ata da sessão pública;
XII. Analisar os recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado ou
promovendo o encaminhamento do processo instruído com a sua manifestação à decisão da
autoridade competente;
XIII. Propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento
licitatório;
XIV. Elaboração e conferência de editais licitatórios, sob orientação e aprovação da Gerência
Administrativa;
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para designação para a função gratificada de Pregoeiro, ser
empregado público do setor administrativo, possuindo qualificação de Pregoeiro e/ou curso
equivalente.
Art. 12 – O Departamento de Recursos Humanos tem como profissional responsável o seu
Chefe, emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos
do Consórcio:
I. Todo o registro e demais atividades de administração de pessoal;
II. Providenciar a celebração dos contratos de trabalho do empregados públicos, inclusive
assinando-os;
III. Controlar a frequência do pessoal;
IV. Manter o registro de vida funcional;
V. Auxiliar o gerente administrativo na execução de atividades ligadas ao setor;
VI. Coordenar o processo de admissão de funcionários, juntamente com as gerências, diretores,
coordenadores e chefias competentes;
VII. Agendar os exames admissionais, conferir os documentos exigidos, cadastrar dados do
funcionário no sistema, registrar e assinar a admissão na CTPS, formalizar o contrato de trabalho
quando for o caso, efetuar o cadastro no ponto biométrico e demais sistemas implantados
disponíveis ao departamento, encaminhamento dos funcionários a sua chefia imediata;
VIII. No ato da admissão do funcionário, dar-lhe ciência do regimento interno e de suas referidas
atribuições vigentes;
IX. Assinar demais documentos previstos na legislação relativos ao setor de RH, tais como:
PPP, CAT, requerimento de benefício por incapacidade (auxílio doença), Ficha de Registro de
Empregados, Aviso e Recibo de férias, Rescisão do Contrato de Trabalho, CTPS;
X. Proceder a confecção do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, quando da demissão
ou do pedido de dispensa, comunicar o funcionário quanto aos procedimentos de devolução do
uniforme e realização de exames demissionários, providenciar registro na CTPS e liberação do
FGTS (quando for o caso);
XI. Elaborar mensalmente a folha de pagamento dos salários em conformidade com os centros
de custos, providenciar os recibos de salários de cada funcionário, provisões e 13º salário;
XII. Receber das gerências, diretores, coordenadores e chefias competentes a programação
de férias de seus respectivos funcionários para execução, dando ciência quanto à legislação;
proceder a programação de aviso, recibo e pagamento de férias;
XIII. Enviar os relatórios de pagamentos dos salários as coordenações para deferimento dos
mesmos;
XIV. Realizar as anotações necessárias na CTPS;
XV. Emitir as guias de FGTS e INSS;
XVI. Fazer o preenchimento mensal do CAGED, SEFIP e SICOM;
XVII. Providenciar a comunicação de auxílio doença;
XVIII. Assessorar os funcionários no encaminhamento de aposentadorias e pensões;
XIX. Manter extrato atualizado individual do FGTS dos empregados;
XX. Preencher os formulários anuais de RAIS/DIRF;
XXI. Acompanhar as convenções sindicais, acordos e/ou dissídios coletivos para sua correta
aplicabilidade;
XXII. Assessorar em todas as rotinas trabalhistas, quando convocado;
XXIII. Analisar, orientar e controlar a aplicação da legislação vigente;
XXIV. Manter informado o responsável pela manutenção quanto a inclusão, exclusãoe alteração
dos profissionais de saúde que compõem o quadro de funcionários, a fim de manter atualizado
o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, assim como, as escalas fornecidas
pelas referidas coordenações;
XXV. Desempenhar e cumprir as normas de Controle Interno;
XXVI. Fazer as solicitações de compras de equipamentos, materiais e demais aquisições
necessárias ao seu setor junto a coordenação de compras;
XXVII. Informar ao Gerente Administrativo sobre intercorrências e propor ações de intervenção.
XXVIII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Gerente Administrativo.
§ 1º. É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito no caput deste
artigo, o ensino médio completo, com experiência comprovada mínima de 1 (um) ano na
administração pública ou privada.
§ 2º. Quando da ausência ou vacância do Coordenador de RH, suas atribuições serão exercidas
pelo superior imediato.
§ 3º. Compõe o Departamento de Recursos Humanos o Chefe Adjunto de Recursos Humanos.
Art. 13 - Compete ao Chefe Adjunto de Recursos Humanos, emprego público de livre nomeação
e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Controlar e emitir relatórios semanalmente, sobre a frequência dos funcionários (faltas,
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trocas, atestados e outras), enviados pelas respectivas coordenações;
II. Ser responsável por todos os controles de ponto;
III. Receber, arquivar e dar ciência as coordenações de atestados médicos;
IV. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU, Gerente Administrativo e o Chefe do Departamento de RH.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo, com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada em setor de RH.
Art. 14 - A Gerência Contábil tem como profissional responsável o seu Gerente, emprego público
de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Responder juntamente com o Área Administrativa pelas diretrizes das atividades contábil–
financeiras do CISSUL/SAMU, pelos critérios de elaboração do orçamento e das demonstrações
contábeis do CISSUL/SAMU;
II. Providenciar para publicação todos os demonstrativos contábeis do Consórcio;
III. Acompanhar em conjunto com o Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU
e Área Administrativo a execução orçamentária anual;
IV. Supervisionar a prestação de contas de projetos, convênios, contratos e congêneres;
V. Cadastrar os municípios consorciados;
VI. Lançar as cotas que são creditadas ao CISSUL/SAMU por parte dos municípios consorciados
cadastrados em sistema autorizativo;
VII. Inscrever os débitos dos municípios consorciados que porventura atrasarem nas cotas
devidas ao CISSUL/SAMU;
VIII. Controlar as contas bancárias e sua movimentação, consultando os saldos disponíveis
conforme as normas vigentes em conjunto com a Tesouraria;
IX. Registrar atos e fatos contábeis;
X. Controlar o ativo permanente;
XI. Gerenciar custos;
XII. Emitir notas de empenho para a execução orçamentária;
XIII. Atender solicitações de órgãos fiscalizadores inerentes ao Consórcio;
XIV. Conferir e tributar notas fiscais enviadas por fornecedores;
XV. Programar e efetuar a execução do orçamento anual;
XVI. Desempenhar e cumprir as normas de Controle Interno;
XVII. Assessorar a Secretaria Executiva nas Assembleias Gerais, nas reuniões dos Conselhos
e nas solicitações emitidas pelos Entes Consorciados, apresentando dados contábeis do CISSUL/
SAMU.
§ 1º. É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no caput deste artigo, a formação superior na área contábil com registro no respectivo órgão de classe;
§ 2 º. A Gerência Contábil terá à disposição um Tesoureiro e um Técnico Contábil.
Art. 15 – O Tesoureiro, emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete
dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Cadastrar, movimentar e controlar toda a documentação relacionada as contas bancárias do
consórcio junto às instituições financeiras;
II. Registrar as receitas orçamentárias e extra orçamentárias;
III. Registrar os pagamentos das despesas orçamentárias e extra orçamentárias;
IV. Controlar o financeiro de recebimento das parcelas mensais dos municípios consorciados;
I. Conferir as movimentações financeiras de receitas e despesas registradas nos extratos
bancários com as movimentações de receitas e despesas registradas na contabilidade do
consórcio;
V. Controlar o fluxo de caixa, elaborando boletins diários de bancos;
VI. Desempenhar e cumprir as normas de Controle Interno;
VII. Assessorar a Secretaria Executiva nas Assembleias Gerais, nas reuniões dos Conselhos
e nas solicitações emitidas pelos Entes Consorciados, apresentando dados contábeis do CISSUL/SAMU.
VIII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU, o Presidente do Consórcio e o Gerente Contábil.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo, curso básico de Windows e pacote Office e
experiência mínima de 1 (um) ano na administração pública ou privada.
Art. 16 – As atribuições do Técnico Contábil, emprego público de provimento efetivo, com carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais são:
I. Auxiliar os setores de contabilidade e tesouraria nas tarefas por eles atribuídas no que se
refere ao recolhimento de dados necessários à elaboração de relatórios, preenchimento de
documentações de uso corrente ou eventual;
II. Auxiliar os setores de contabilidade e tesouraria na classificação e registro de documentos
contábeis e financeiros, em função do seu conteúdo, utilizando
II. Auxiliar os setores de
contabilidade e tesouraria na classificação e registro de documentos contábeis e financeiros,
em função do seu conteúdo, utilizando para efeito o plano oficial de contas do Consórcio e as
normas contábeis vigentes;
III. Auxiliar os setores de contabilidade e tesouraria na execução de suas atividades diárias
mediante a solicitação do responsável pelo setor;
IV. Providenciar o atendimento de solicitação de documentos e/ou informações realizado por
qualquer pessoa física ou jurídica aos setores de contabilidade e tesouraria, dentro dos prazos
legais vigentes;
V. Arquivar os documentos referentes às atividades contábeis e financeiras de acordo com
as orientações dos setores de contabilidade e tesouraria e as normas vigentes;
VI. Substituir o contador e o tesoureiro no desempenho de suas atividades quando necessário,
mediante determinação superior;
VII. Realizar qualquer outra atividade de auxílio e execução de tarefas contábeis e financeiras
que se fizerem necessárias durante a vigência do contrato de trabalho.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, o ensino técnico em contabilidade, curso básico
de Windows e pacote Office e experiência comprovada mínima de 6 (seis) no cargo.
Art. 17 - A Procuradoria tem como profissional responsável o Procurador do Consórcio, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
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I. Prestar assessoria jurídica à Secretaria Executiva e demais órgãos competentes da estrutura administrativa do CISSUL/SAMU, em assuntos de natureza jurídica;
II. Emitir pareceres jurídicos sobre resoluções, portarias regulamentos, editais, estudos e demais
proposições, quando solicitado;
III. Emitir pareceres sobre o teor de contratos e convênios apresentados ao CISSUL/SAMU;
IV. Elaborar pareceres, contratos e demais documentos jurídicos, assinando-os;
V. Representar o CISSUL/SAMU em qualquer instância jurídica;
VI. Avaliar e orientar quanto aos procedimentos legais relativos às licitações, quando devidamente
solicitado;
VII. Incumbir–se de outras atividades na sua área de atuação que lhe forem cometidas pelo
Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no
caput deste artigo, a graduação em curso superior de direito com registro no respectivo órgão de
classe, com experiência mínima de 1 (um) ano na administração pública ou privada.
Art. 18 – O Controle Interno tem como profissional responsável o seu Controlador, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Assessorar a Secretaria Executiva, demais unidades administrativas e o Presidente do
CISSUL/SAMU nos assuntos de competência do controle interno;
II. Orientar os administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de
competência do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
III. Submeter à apreciação da Secretaria Executiva e do Presidente do CISSUL/SAMU os
processos de tomadas e prestação de contas;
IV. Auxiliar os trabalhos de elaboração da prestação de contas anual da Secretaria Executiva;
V. Acompanhar a implementação, pelo CISSUL/SAMU, das recomendações do Tribunal de
Contas ;
VI. Analisar, sob o ponto de vista técnico, os processos que lhe sejam submetidos pelo Presidente e demais unidades administrativas do Consórcio, emitindo parecer a respeito;
VII. Realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos setores administrativo,
contábil, financeiro, patrimonial e operacional do Consórcio, com vistas a verificar a legalidade e
a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário–financeira e
patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
VIII. Orientar a Secretaria Executiva e as demais unidades do Consórcio no desempenho
efetivo de suas funções e responsabilidades;
IX. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
X. Zelar pela qualidade e pela independência do sistema de controle interno;
XI. Manter intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com unidades de controle interno
de outros órgãos da Administração Pública, bem como dos entes consorciados;
XII. Executar os demais procedimentos correlatos com as funções de auditoria interna;
XIII. Desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública.
Art. 19 – A Divisão de Comunicação, ligada as Áreas Administrativa e Operacional respondendo
às suas chefias imediatas, tem como profissional responsável o seu Chefe, emprego público de
livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Formular e participar de programas referentes à política de comunicação social do CISSUL/
SAMU, previamente aprovados pelo Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU;
II. Dirigir a execução de tarefas relativas à divulgação das atividades do CISSUL/SAMU nos
processos de comunicação interna e externa, favorecendo a integração entre os diversos
setores do Consórcio;
III. Formular, coordenar e supervisionar as atividades dos veículos de comunicação do CISSUL/
SAMU;
IV. Dirigir a elaboração de produtos institucionais, de teor jornalístico ou publicitário em meios
de comunicação imprensa, de áudio, vídeo e via "internet";
V. Supervisionar a realização de eventos ordinários e extraordinários do CISSUL/SAMU;
VI. Coordenar a elaboração de pesquisas periódicas para acompanhar o desempenho dos
projetos desenvolvidos, dispondo, se necessário dos serviços de institutos de pesquisa;
VII. Atender solicitações dos demais setores do Consórcio, quando os mesmos necessitarem
de prestação de seus serviços;
VIII. Manter contato com os órgãos de impressa na abrangência do Consórcio;
IX. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelas Gerencias, Secretário
Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, formação em jornalismo, ou Publicidade e Propaganda e/ou Relações
Públicas, com experiência comprovada mínima de 1 (um) ano na administração pública ou privada.
Art. 20 – A Ouvidoria, ligada as Áreas Administrativa e Operacional respondendo às suas
chefias imediatas, tem como profissional responsável o Ouvidor, emprego público de livre
nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Receber e trilhar, sugestões, reclamações, elogios e denúncias do cidadão e colaboradores;
II. Ter acesso as ligações telefônicas na sua integralidade, sem a presença de uma profissional
médico, desde que tenha expressa autorização do Diretor Médico;
III. Encaminhar aos setores, a manifestação do cidadão acompanhado do pedido de providências
para garantir o retorno do mesmo;
IV. Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos demandantes acerca do andamento
de suas solicitações;
V. Atuar ativamente na prevenção de conflitos;
VI. Agir com transparência, independência, agilidade e imparcialidade;
VII. Zelar pela manutenção do sigilo sobre as informações a que tiver acesso, inclusive a oitiva
de gravações dos atendimentos;
VIII. Entrevistar
o
servidor quando necessário
para
f o r m u l a r
resposta ao demandante;
IX. Encaminhar resposta conclusiva ao demandante;
X. Atuar no CISSUL/SAMU como instrumento de gestão e de transformação apoiando
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tecnicamente as áreas internas, sugerindo mudanças, visando à solução do problema apontado
pela própria Ouvidoria;
XI. Atuar como facilitador nas relações entre o cidadão e a Gestão, prestando informações
precisas, seguras e confiáveis, contribuindo para melhoria dos serviços, face aos anseios da
sociedade, seguindo os princípios da ética, garantindo o acesso às informações, autonomia,
transparência, imparcialidade, integridade e valorização da pessoa humana;
XII. Produzir e enviar relatórios informatizados ao Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU e aos setores afins;
XIII. Realizar outras atividades com aprovação do Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU, respeitado a competência e abrangência da sua área de atuação;
XIV. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelas Gerencias, Secretário
Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo, com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada.
Art. 21 – A Assessoria da Diretoria Executiva tem como profissional responsável o Assessor,
emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do
Consórcio:
I. Incumbir–se de todas as atividades que lhe forem atribuídas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU;
II. Ser responsável por todas as publicações oficiais do âmbito do CISSUL/SAMU, certificandoas;
III. Controlar a agenda do Secretário Executivo/Coordenador Geral do SAMU;
IV. Ser responsável pelo arquivamento e controle de todas as documentações do CISSUL/
SAMU, zelando pela sua conservação;
V. Ser responsável pelo controle de todas as correspondências do CISSUL/SAMU, tanto
quanto ao recebimento e envio, despachando-as para os setores correspondentes;
VI. Manter o Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU informado de todas as
ações pertinentes ao Consórcio que achar necessário;
VII. Atuar como motorista da Diretoria Executiva diante de sua disponibilidade, para exercer
funções designadas, sempre respeitando a hierarquia;
VIII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelas Gerencias, Secretário
Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste parágrafo, o ensino médio completo e CNH B.
Art. 22 - O Setor de Estatística que responde as Gerências de Logística e Administrativa, tem
como profissional responsável o seu Chefe, emprego público de livre nomeação e exoneração,
ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Executar atividades de apoio administrativo e outras atividades das coordenações, chefias
e assessoramentos de interesse da Diretoria Executiva e do Presidente do Conselho Diretor do
CISSUL/SAMU relacionados ao setor;
II. Realizar outras tarefas afins designadas pelo Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU;
III. Manter atualizado o CNES de todos os empregados públicos do Consórcio, em conformidade
com as admissões e demissões realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos;
IV. Emitir mensalmente, dentro do prazo estabelecido pelo Ministério da Saúde e Secretaria de
Estado de Saúde, os relatórios exigidos dos indicadores e demais normas estabelecidas, se
mantendo atualizado quando de regulamentações por eles alterados e pactuados;
V. Conferir e ordenar todas as APH’s emitidas nas ocorrências das viaturas do Consórcio,
solicitando quando necessário 2ª via da mesma;
VI. Fornecer cópia de APH’s dentro das normas legais vigentes, ao solicitante;
VII. Manter os dados atualizados no Portal Transparência de todos os setores junto ao link
oficial do Consórcio, juntamente com a Divisão de Comunicação, cobrando o envio por parte dos
setores dos dados a serem publicados;
VIII. Executar atividades de apoio administrativo e outras atividades das coordenações, chefias
e assessoramentos de interesse da Diretoria Executiva e do Presidente do Conselho Diretor do
CISSUL/SAMU relacionados ao setor;
IX. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRÁFO ÚNICO - É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no
caput deste artigo, ensino médio completo, com experiência comprovada mínima de 1 (um) ano
na administração pública ou privada, conhecimento em Windows e Office.
Art. 23 - O Setor Farmacêutico, ligado as Gerências de Logística e Administrativa, a Direção
Médica e a Coordenação de Enfermagem, tem como profissional responsável o seu Chefe,
emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do
Consórcio:
I. Exercer a responsabilidade técnica relativas a armazenamento, controle de estoque,
distribuição de medicamentos, materiais e correlatos e elaboração e avaliação de normas
operacionais, bem como outras atividades no âmbito do CISSUL/SAMU;
II. A distribuição deverá respeitar as rotas estabelecidas pela Gerência de Logística, assim
como, em situações de excepcionalidade para reposição de medicamentos nas Bases
Decentralizadas quando solicitado;
III. Participar do processo de seleção, aquisição de medicamentos, germicidas, material médico
hospitalar, atuando como membro nas comissões de farmácia e terapêutica, padronização de
medicamentos, comissões de licitação ou parecer técnico e outros afins, sob responsabilidade
da Gerência Administrativa;
IV. Fiscalizar o processo de armazenagem, do receituário, da escrituração de livros, da remessa
de mapas e de uso de substâncias e medicamentos capazes de determinar dependência física
e/ou psíquica, obedecendo à legislação vigente, assim como de produtos farmacêuticos em
geral;
V. Desenvolver outras atividades correlatas a critério do superior imediato;
VI. Prestar assistência farmacêutica;
VII. Cumprir as normas estabelecidas pela vigilância sanitária;
VIII. Participar de cursos direcionados a categoria, promovidos pelo NEP;
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IX. Gerenciar o ciclo de assistência farmacêutica de insumos destinados ao CISSUL/SAMU,
bem como outras atividades, no âmbito do CISSUL/SAMU da Macrorregião Sul e nos termos da
legislação vigente;
X. Proceder ao controle de qualidade dos produtos adquiridos da indústria farmacêutica;
XI. Realizar o controle de validade dos medicamentos, solicitando a devolução de medicamentos
com proximidade do prazo de expiração à Comissão de Assistência Farmacêutica – CAF;
XII. Controlar o estoque, médias de saída e faltas para auxiliar o processo de aquisição e assim
dar continuidade ao abastecimento da rede;
XIII. Proceder ao controle dos resíduos, objetivando sua destinação correta e específica para
segregação e armazenamento, conforme a legislação vigente;
XIV. Dispensar, mediante receituário especial, as drogas e medicamentos considerados
psicotrópicos e entorpecentes, de acordo com a legislação sanitária em vigor;
XV. Promover a distribuição dos medicamentos para toda a rede do CISSUL/SAMU, buscando
o ajuste das quantidades solicitadas, a fim de evitar o desperdício, bem como fazer o remanejo
de medicamentos entre as unidades, quando necessário;
XVI. Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores e estatísticas da distribuição dos
medicamentos;
XVII. Participar de reuniões para planejamento das atividades operacionais;
XVIII. Executar outras atribuições correlatas;
XIX. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XX. Responder pela execução das atividades administrativas do CISSUL/SAMU em todos os
setores sobre sua responsabilidade, supervisionando–os, gerenciando– os e chefiando–os;
XXI. Apresentar relatórios de seu setor ao Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU, deixando–o sempre ciente de todas as atividades.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, curso superior em Farmácia com registro no CRF e com experiência
comprovada mínima de 1 (um) ano na administração pública ou privada como farmacêutico.
Art. 24 - O Chefe de Manutenção, emprego público de livre nomeação e exoneração, que
responde as Gerências Administrativa e de Logística, ao qual compete dentro dos objetivos do
Consórcio:
I. Zelar por todo espaço físico do prédio da Central de Regulação, mantendo-o organizado em
todas as suas dependências;
II. Realizar preventivamente a manutenção hidráulica e elétrica, limpeza de calhas, caixas
d’agua e do pátio dentre outras;
III. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem atribuídas pelos seus superiores imediatos;
IV. Informar ao Gerente de Logística e/ou Gerente Administrativo sobre intercorrências e
propor ações de intervenção quando necessário no seu setor.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no CAPUT deste artigo, experiência comprovada de no mínimo 01(um) ano na área de construção
civil.
Art. 25 - Ao Assistente Administrativo, emprego público de provimento efetivo, compete às
atribuições administrativas de alto grau de complexidade, tanto na Área Administrativa, quanto
na Área Operacional para qual for designado, além de outras que poderão ser propostas pelos
seus superiores imediatos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, são:
I. Assistir técnica e operacionalmente os processos administrativos das áreas administrativa
e operacional do CISSUL/SAMU, participando e acompanhando as tarefas rotineiras essenciais
ao bom funcionamento da estrutura organizacional do Consórcio;
II. Assistir ações operacionais do planejamento, organização, controle e assessoramento das
áreas como, recursos humanos, patrimônio, compras e licitação, almoxarifado, financeiro,
tecnológica, dentre outras de natureza administrativa, para identificação de pontos a desenvolver
e proposição de melhorias;
III. Assistir com a preparação de dados e informações para a confecção de relatórios qualitativos e quantitativos dos das áreas administrativa e operacional de sua atuação;
IV. Assistir técnico e operacionalmente as atividades das áreas administrativa e operacional
de sua atuação, por meio de observação do andamento dos processos, para identificação e
proposição de melhorias;
V. Acompanhar as planilhas de não conformidade em sua área de atuação, subsidiando os
Coordenadores, Chefes, Gerentes e/ou superiores na elaboração de planos de ação para as
devidas adequações;
VI. Inserir e atualizar bases de dados em sistemas eletrônicos (folha de pagamento, cadastro
de fornecedores, processos de compra, processamentos financeiros, etc.) para a geração de
informações confiáveis necessárias à análise e tomada de decisão;
VII. Fornecer informações de média complexidade aos clientes internos e externos, de acordo
com as diretrizes de sua área de atuação no CISSUL/SAMU;
VIII. Assistir a área de sua atuação, seja administrativa ou operacional do CISSUL/SAMU na
guarda de memorando e ofício e demais documentos recebidos, após protocolo, arquivando
conforme padrão estabelecido;
IX. Inserir dados por meio de sistema próprio ou planilhas específicas, para a geração de
gráficos, mensalmente e/ou anualmente, para a devida análise, acompanhamento e controle de
indicadores internos nas áreas administrativa ou operacional de sua atuação no CISSUL/SAMU;
X. Organizar e controlar os processos operacionais administrativos interdepartamentais,
recepcionando e conferindo protocolos de recebimentos e despachos, registro, guarda de
documentos e atualização de cadastros;
XI. Assistir à realização de reuniões internas e externas, elaborando pautas de líderes e
registros atas conforme padrões estabelecidos na área de sua atuação;
XII. Atender com excelência os clientes internos e externos, para esclarecimentos de dúvidas
e execução de demanda;
XIII. Apontar, as chefias imediatas de sua área de sua atuação, possíveis desvios e
irregularidades nos processos, bem como infrações às normas regimentais internas, para tomada de decisões corretivas e preventivas;
XIV. Cumprir com todas as orientações de regulamento interno, bem como legislações que
circundam o segmento de Consórcios Públicos, para evitar dispêndios com ações judiciais e
autos de infrações por órgãos fiscalizadores;
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XV. Organizar dados e informações do CISSUL/SAMU, por meio de relatórios e arquivos
eletrônicos, para a facilitação de acesso e rapidez no processo de decisão dos líderes;
XVI. Dar suporte técnico e operacional na execução de projetos, táticos e operacionais
demandados pelos seus superiores na área de sua atuação;
XVII. Orientar o Auxiliar Administrativo, na esfera operacional e intelectual das atividades, para
a devida disseminação do conhecimento;
XVIII. Atuar em processos técnicos operacionais com foco na qualidade e racionalização de
recursos, para melhor utilização dos recursos públicos e do desempenho organizacional;
XIX. Apoiar analistas e líderes no alcance dos objetivos e resultados almejados pelas áreas
administrativa ou operacional de sua atuação;
XX. Atuar na adequada conferência de informações geradas pelos processos administrativos
das áreas administrativa ou operacional de sua atuação no CISSUL/SAMU;
XXI. Relacionar-se com todos os empregados públicos e gestores públicos, sempre que
necessário, para identificação de demandas de natureza administrativa e operacional;
XXII. Manter-se informado sobre novos conceitos, concepções e métodos administrativos
adotados para melhor desempenho dos processos técnicos administrativos do CISSUL/SAMU,
bem como promover a transmissão de sua correta interpretação técnica aos líderes e equipes de
trabalho;
XXIII. Executar atividades de apoio administrativo e operacional de interesse das Gerências
Administrativa e de Logística; Direção Médica; Coordenações Enfermagem e NEP; Departamentos, Setores e Divisões, com aprovação do Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/
SAMU, respeitado a competência e abrangência da sua área de atuação.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, o ensino superior completo em qualquer área de
graduação, pacote office avançado (em destaque o Excel); conhecimento básicos nas seguintes
áreas: Gestão Estratégico de Pessoas, Legislação Trabalhista, Previdenciária e Tributária, Compras e Licitação e Controle de Patrimônio e Almoxarifado.
Art. 26 - Ao Auxiliar Administrativo, emprego público de provimento efetivo, compete às atribuições administrativas de médio grau de complexidade, tanto na Área Administrativa, quanto na
Área Operacional para qual for designado, além de outras que poderão ser propostas pelos
seus superiores imediatos, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, são:
I. Auxiliar nas atividades técnico-operacionais de natureza administrativa e operacional dos
departamentos, setores, áreas (Recursos Humanos, Financeiro, Almoxarifado, Compras e
Licitação, Recepção, etc.), direções e coordenações de sua atuação no Consórcio Intermunicipal
de Saúde da Macro Região do Sul de Minas – CISSUL/SAMU;
II. Auxiliar na produção de dados e informações para a elaboração de relatórios técnicoadministrativos e dados estatísticos do CISSUL/SAMU na área de sua atuação;
III. Auxiliar o Assistente Administrativo e superiores nas áreas administrativa e operacional de
sua atuação, na organização e execução dos processos de trabalho;
IV. Digitar memorandos e protocolos internos, conforme padrão estabelecido pelo CISSUL/
SAMU nas áreas administrativa e operacional de sua atuação, para o devido registro e
encaminhamento de informações;
V. Arquivar toda a documentação emitida e recebida pelo CISSUL/SAMU nas áreas administrativa
e operacional de sua atuação, em ordem alfabética e/ou cronológica, para organização e futuras
consultas para atendimento aos órgãos fiscalizadores;
VI. Fornecer informações de baixa complexidade aos clientes internos e externos, de acordo
com as diretrizes das áreas administrativa e operacional do CISSUL/SAMU de sua atuação;
VII. Responsabilizar–se pelo envio e recepção de malotes entre as unidades de atendimento
do CISSUL/SAMU, protocolando as informações enviadas e recebidas;
VIII. Auxiliar na realização de reuniões internas e externas, identificando e preparando espaços
físicos, recursos audiovisuais e demais itens solicitados pela sua chefia imediata, na área de sua
atuação;
IX. Auxiliar na manutenção de estoque mínimo de material de uso e consumo necessário para
a realização das atividades na área de sua atuação, controlando requisições e recebimentos;
X. Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por
orientação de cargos superiores;
XI. Recepcionar clientes, visitantes e fornecedores, identificando suas necessidades, para
posterior encaminhamento ao departamento, setor e áreas do CISSUL/SAMU;
XII. Efetuar e recepcionar ligações telefônicas, quando solicitado por na sua área de atuação
pela chefia imediata, conforme padrão estabelecido;
XIII. Enviar correspondências, por meio da Agência Nacional de Correios, gerando etiqueta em
formato específico e preenchendo formulário de AR (Aviso de Recebimento), sempre que
necessário, para atendimento de necessidades do CISSUL/SAMU;
XIV. Acompanhar o retorno do documento encaminhado pelos correios, sempre que utilizado
o serviço de AR;
XV. Receber e encaminhar as correspondências recebidas, diariamente, entregando
pessoalmente, para que o responsável possa dar o devido atendimento;
XVI. Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com
os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações;
XVII. Organizar a estocagem dos materiais, de forma a preservar a sua integridade física e
condições de uso, de acordo com as características de cada material, bem como para facilitar a
sua localização e manuseio;
XVIII. Manter controle dos estoques, através de registros apropriados, anotando todas as
entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários;
XIX. Elaborar inventário mensal, visando a comparação com os dados dos registros;
XX. Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos
necessários;
XXI. Atender as solicitações dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais e peças
solicitadas;
XXII. Suprir, quando necessário e de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, as folgas
legais e ausência de empregados que cumpram a mesma função;
XXIII. Auxiliar e acompanhar as atividades inerentes a elaboração dos processos licitatórios em
sua fase interna e encaminhar para Comissão Permanente de Licitações ou pregoeiro;
XXIV. Instruir processo de acordo com a modalidade de licitação, com base em levantamento de
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consumo, nos termos definidos por lei;
XXV. Consolidar as informações relativas às estimativas individual e total de consumo, bem
como promover as devidas adequações;
XXVI. Receber e encaminhar à autoridade competente as solicitações de troca de produtos e/
ou marcas pleiteadas pelos licitantes, bem como realinhamento de preço;
XXVII. Executar atividades de apoio administrativo e operacional de interesse das Gerencias
Administrativa e de Logística; Direção Médica; Coordenações Enfermagem e NEP; Departamentos,
Setores e Divisões, com aprovação do Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/
SAMU, respeitado a competência e abrangência da sua área de atuação.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, o ensino médio completo, curso básico de Windows e pacote Office e experiência comprovada mínima de 06 (seis) meses na administração
pública ou privada.
CAPÍTULO III
ÁREA OPERACIONAL
DAS COMPETÊNCIAS, COMPOSIÇÕES E ATRIBUIÇÕES.
Art. 27 – A Direção Médica, tem como profissional responsável o seu Diretor, emprego público de
livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Chefiar e dirigir seu setor, bem como ser responsável pelo gerenciamento da Central de
regulação incluindo toda equipe, telefonista auxiliar de regulação médica, controlador de frota/
rádio operador e médicos - em primeira instância, utilizando-se de um plano gerencial específico
para o setor, articulando-os com toda a equipe envolvida;
II. Contar com o apoio da Coordenação do NEP e da Gerência Administrativa em relação as
atividades a serem desempenhadas pelos telefonistas auxiliares de regulação e controladores
de frota;
III. Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Serviço;
IV. Zelar pela boa utilização dos recursos existentes no serviço, em parceria com o NEP;
V. Propiciar o desenvolvimento profissional da equipe, em parceria com o NEP;
VI. Promover a integração dos servidores novos, bem como o conhecimento dos trabalhos
desenvolvidos no serviço;
VII. Controlar os recursos humanos e materiais sob sua responsabilidade;
VIII. Avaliar os dados estatísticos de produção do serviço;
IX. Realizar, juntamente com as equipes, a avaliação técnica do atendimento prestado pelas
mesmas;
X. Ser membro efetivo e participar das reuniões do Comitê Gestor;
XI. Elaborar a escala do serviço médico informando ao RH;
XII. Elaborar as escalas mensais e diárias de trabalho da Central de Regulação, informando-a
ao setor de RH;
XIII. Organizar escalas anuais de férias dos funcionários sobre sua responsabilidade e informálas ao RH;
XIV. Assinar o relatório de pagamentos dos funcionários sob sua responsabilidade, sendo
responsável pelas informações contidas;
XV. Controlar a frequência dos funcionários sob sua responsabilidade, bem como, informar ao
RH os servidores faltosos ou ausentes, deferindo ou não, conforme justificativas apresentadas
pelos mesmos;
XVI. Atualizar periodicamente a sala de regulação quanto as mudanças dos pontos de atenção;
XVII. Realizar visitas aos pontos de atenção da emergência;
XVIII. Ser a instância maior da parte técnica;
XIX. Elaborar junto ao NEP protocolos de regulação e operacionais;
XX. Elaborar normas e ordens relacionadas ao setor operacional e de regulação;
XXI. Acompanhar os funcionários sob sua responsabilidade quanto a aparência, uso obrigatório
de uniforme e postura comportamental;
XXII. Participar juntamente com o NEP das admissões da categoria;
XXIII. Cumprir a escala de serviço e ou providenciar substituição do profissional por motivo de
força maior;
XXIV. Receber solicitações da Ouvidoria e assessorá-la na análise e planejamento de atividades
com o objetivo de sanar as inconformidades;
XXV. Fazer as solicitações de compras de equipamentos e materiais hospitalares, medicamentos
e demais aquisições necessárias ao bom funcionamento do serviço, juntamente com a
Coordenação de Enfermagem, Coordenação do NEP e com o setor Farmaceutico;
XXVI. Autorizar diárias e ressarcimentos dos cargos e funcionários sob sua responsabilidade;
XXVII. Avaliar o desempenho funcional de seus subordinados, solicitando se necessário a
busca ativa para o setor NEP;
XXVIII. Dar apoio técnico e científico a equipe de sua competência, esclarecendo dúvidas e
orientando no atendimento às vítimas críticas, juntamente com o NEP;
XXIX. Participar como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores
médicos conforme as normas do Conselho Regional de Medicina – CRM;
XXX. Procurar contínuo aprimoramento técnico e científico e incentivar os membros de sua
equipe a faze–lo;
XXXI. Responder e responsabilizar-se tecnicamente pelos médicos de todas as Bases
Descentralizadas do SAMU visitando as;
XXXII. Participar de capacitações direcionadas aos profissionais do Complexo Regulador e da
Rede de Urgência e Emergência Macro Sul;
XXXIII. Zelar pelo cumprimento do check-list pelas equipes das viaturas juntamente com o chefe
do departamento de frota, coordenação de enfermagem no caso da USA;
XXXIV. Exercer todas as responsabilidades como RT na sua área de abrangência;
XXXV. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXXVI. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
§ 1º. É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no caput deste artigo,
a graduação em curso superior de medicina e inscrição no respectivo órgão de classe, com 1
(um) ano de experiência na administração pública ou privada.
§ 2º. A Direção Médica contará com o apoio de empregado público designado para a função
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gratificada de Coordenador da Central de Regulação.
§ 3º. No que tange os incisos II, IV, VI, XII, XIII, XIV, XV, XXI, XXII E XXIII referente aos telefonistas
auxiliares de regulação e controladores de frota, empregos públicos de caráter administrativo,
ficará sobre a responsabilidade da Gerência Administrativa.
Art. 28 - Ao Coordenador da Central de Regulação, função gratificada, de livre designação e
dispensa, compete:
I. Dirigir e ser responsável juntamente com o Diretor Médico pelo gerenciamento da Central de
Regulação incluindo toda equipe, telefonista auxiliar de regulação médica, controlador de frota/
rádio operador e médicos - em primeira instância, utilizando-se de um plano gerencial específico
para o setor, articulando-os com toda a equipe envolvida;
II. Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Serviço;
III. Propiciar o desenvolvimento profissional da equipe, em parceria com o NEP;
IV. Recorrer ao Diretor Médico, quando necessário;
V. Dirimir, quando solicitado pelo médico regulador, intercorrências quanto a uma determinada
regulação médica;
VI. Promover a integração dos empregados novos, bem como o conhecimento dos trabalhos
desenvolvidos no serviço;
VII. Avaliar a eficiência e eficácia da Central de Regulação;
VIII. Realizar visitas aos pontos de atenção da emergência;
IX. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores quando solicitado e afim;
X. Elaborar normas e ordens relacionadas ao setor operacional e de regulação;
XI. Receber solicitações da Ouvidoria juntamente com o Diretor Médico e assessorá-lo na
análise e planejamento de atividades com o objetivo de sanar as inconformidades;
XII. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XIII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Diretor Médico, Secretário
Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento da função gratificada de Diretor Técnico da
Central de Regulação, ser empregado público do CISSUL/SAMU com a graduação em curso
superior de medicina e inscrição no respectivo órgão de classe.
Art. 29 - A Coordenação de Enfermagem tem como profissional responsável o seu Coordenador,
emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do
Consórcio:
I. Chefiar e dirigir seu setor, bem como liderar em primeira instância a Equipe de Enfermagem do
serviço, cumprindo e fazendo cumprir o Regimento Interno do serviço;
II. Supervisionar a Assistência de Enfermagem prestada pela Equipe de Enfermagem, bem
como, manter registros específicos devidamente arquivados, de acordo com as normas e
regulamentos do serviço;
III. Participar de atividades técnico-científicas, tais como cursos, congressos, palestras, no
que se refere a ações específicas do atendimento pré-hospitalar de enfermagem, quando
solicitado, ficando tais despesas sob a responsabilidade do CISSUL/SAMU;
IV. Participar como membro da Comissão de Avaliação de Desempenho dos servidores de
enfermagem conforme as Normas do Conselho Regional de Enfermagem – COREN;
V. Controlar a frequência das equipes de enfermagem, bem como, informar ao RH os servidores
faltosos ou ausentes, deferindo ou não, conforme justificativas apresentadas pelos mesmos;
VI. Acompanhar os funcionários sob sua responsabilidade quanto a aparência; uso obrigatório
de uniforme e postura comportamental;
VII. Elaborar as escalas mensais e diárias de trabalho de sua equipe, informando- a ao setor
de RH;
VIII. Organizar escalas anuais de férias dos funcionários sobre sua responsabilidade e informálas ao RH;
IX. Assinar o relatório de pagamentos dos funcionários sob sua responsabilidade, sendo
responsável pelas informações contidas;
X. Fazer a previsão de materiais, equipamentos e roupas, necessários ao atendimento préhospitalar, conforme rotinas pré-estabelecidas;
XI. Avaliar a utilização dos materiais e equipamentos, bem como suas condições de uso e
qualidade do material, zelando pelo uso adequado dos mesmos;
XII. Promover a integração da equipe de enfermagem com os demais setores do serviço;
XIII. Zelar pelo cumprimento das Leis e demais regulamentações vigentes no que tange o
exercicio profissional de enfermeiros e técnicos em enfermagem;
XIV. Dar apoio técnico e científico a equipe de sua competência, esclarecendo dúvidas e
orientando no atendimento às vítimas críticas, juntamente com o NEP;
XV. Promover a educação continuada de sua equipe, de acordo com os protocolos existentes
em parceria com o NEP;
XVI. Validar a escala de plantão elaborada pelo Departamento de Frota;
XVII. Avaliar o desempenho funcional dos seus subordinados, solicitando se necessário a
busca ativa para o setor NEP;
XVIII. Procurar contínuo aprimoramento técnico e científico e incentivar os membros de sua
equipe a faze–ló;
XIX. Realizar juntamente com as equipes a avaliação técnica do atendimento prestado pelas
mesmas na Unidade Móvel;
XX. Estabelecer, controlar e acompanhar o cronograma de manutenções preventivas dos
equipamentos das ambulâncias em parceria com o almoxarifado;
XXI. Responder e responsabilizar-se tecnicamente pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem
de todas as Bases Descentralizadas do SAMU visitando as periodicamente;
XXII. Portar e exigir dos profissionais o registro profissional no COREN, com jurisdição na área
onde ocorra o exercício;
XXIII. Elaborar diagnóstico situacional do serviço de enfermagem e consequentemente plano
de trabalho que deverão ser apresentados à Instituição;
XXIV. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores e afins;
XXV. Participar juntamente com o NEP da admissão de pessoal da categoria;
XXVI. Receber e encaminhar os materiais para manutenção preventiva e corretiva;
XXVII. Participar de capacitações direcionadas aos profissionais do Complexo Regulador e da
Rede de Urgência e Emergência Macro Sul;
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XXVIII. Receber solicitações da Ouvidoria para análise e planejamento de atividades com o
objetivo de sanar as inconformidades;
XXIX. Autorizar diárias e ressarcimentos dos cargos e funcionários sob sua responsabilidade;
XXX. Zelar pelo cumprimento do check-list pelas equipes das viaturas juntamente com o Chefe
do Departamento de Frota e, o Diretor Médico no caso da USA;
XXXI. Exercer todas as responsabilidades como RT na sua área de abrangência;
XXXII. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXXIII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no
caput deste artigo, a graduação em curso superior de enfermagem e inscrição no respectivo
órgão de classe, com experiência comprovada mínima de 1 (um) ano na administração pública ou
privada;
Art. 30 – Compõe a Coordenação de Enfermagem o cargo de emprego público comissionado de
Supervisor de Enfermagem, que tem como profissional responsável o seu Supervisor, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Atuar no cargo, especialmente auxiliando em todas as atribuições exercidas pela Coordenação
de Enfermagem;
II. Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Serviço;
III. Propiciar o desenvolvimento profissional da equipe de enfermagem, em parceria com o NEP;
IV. Recorrer a Coordenação de Enfermagem, quando necessário;
V. Dirimir, quando solicitado pela Coordenação deEnfermagem, intercorrências quanto a uma
determinada ocorrência que envolva os profissionais de Enfermagem;
VI. Promover a integração dos empregados novos, bem como o conhecimento dos trabalhos
desenvolvidos no serviço;
VII. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores quando solicitado e afim;
VIII. Receber solicitações da Ouvidoria juntamente com a Coordenação de Enfermagem e
assessorá-la na análise e planejamento de atividades com o objetivo de sanar eventuais
inconformidades;
IX. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
X. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pela Coorednação de Enfermagem,
Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no
caput deste artigo, a graduação em curso superior de enfermagem e inscrição no respectivo
órgão de classe, com experiência comprovada mínima de 1 (um) ano na administração pública ou
privada;
Art. 31 - A Coordenação do Núcleo Permanente - NEP tem como profissional responsável o seu
Coordenador, emprego público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos
objetivos do Consórcio:
I. Chefiar e dirigir seu setor; bem como gerenciar o Núcleo de Educação Permanente – NEP,
colaborando para o bom desempenho de suas atividades;
II. Formar a equipe do NEP sob a anuência do Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU;
III. Gerenciar junto a sua equipe os projetos de capacitação e requalificação, a execução e
planejamento estratégico conforme Portaria 2048/2002 e atuais legilações vigentes, informando
as demais coordenações;
IV. Ser membro articulador responsável por realizar o elo entre o NEP e a área Operacional do
CISSUL/SAMU e outras instituições a fins de ensino;
V. Realizar periodicamente conferência aos processos reguladores e operacionais do SAMU;
VI. Participar de projetos elaborados pelo NEP sendo docente teórico e prático;
VII. Participar de capacitações direcionadas aos docentes e instrutores do NEP;
VIII. Participar de capacitações direcionadas aos profissionais do Complexo Regulador e da
Rede de Urgência e Emergência Macro Sul;
IX. Ser membro consultor de protocolos reguladores e operacionais do Sistema SAMU e Câmaras Técnicas da Urgência e Emergência da Macrorregião Sul de Minas;
X. Ser membro validador e participativo de protocolos operacionais do Sistema SAMU, junto à
área Operacional do CISSUL/SAMU;
XI. Realizar cronograma anual das atividades do setor;
XII. Elaborar planilha de gastos anual referente às atividades do NEP;
XIII. Participar obrigatoriamente da avaliação de desempenho das categorias junto à área
Operacional do CISSUL/SAMU;
XIV. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores e afins;
XV. Realizar processo admissional quando solicitado pela direção e coordenadorias afins;
XVI. Receber solicitações da Ouvidoria para análise e planejamento de atividades com o
objetivo de sanar as inconformidades;
XVII. Elaborar as escalas mensais e diárias de trabalho de sua equipe, informando- a ao setor
de RH;
XVIII. Organizar escalas anuais de férias dos funcionários sobre sua responsabilidade e
informá-las ao RH;
XIX. Assinar o relatório de pagamentos dos funcionários sob sua responsabilidade, sendo
responsável pelas informações contidas;
XX. Acompanhar os funcionários sob sua responsabilidade quanto a aparência, uso obrigatório
de uniforme e postura comportamental;
XXI. Autorizar diárias e ressarcimentos dos cargos e funcionários sob sua responsabilidade;
XXII. Executar a requalificação periódica dos colaboradores segundo a portaria 2048/2002;
XXIII. Participar das atividades técnicas cientifica, como cursos, congressos, palestras e outros
de interesse do consorcio no que se refere a ações específicas do atendimento pré-hospitalar,
quando solicitado e autorizado pelo CISSUL/SAMU;
XXIV. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXV. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
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§ 1º. É requisito para ocupação do emprego público comissionado descrito no caput deste artigo,
a graduação em curso superior de enfermagem e inscrição no respectivo órgão de classe.
§ 2º. A Coordenação do Núcleo de Educação Permanente contará com o apoio do Assessor
Operacional do NEP, empregado de livre nomeação e exoneração, Médicos, Enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores de ambulâncias empregos públicos de provimento efetivo,
bem como de empregados públicos designados para as funções gratificadas de instrutores do
NEP e membros da equipe de apoio do NEP.
Art. 32 - Ao Assessor Operacional do Núcleo de Educação Permanente – NEP, emprego público
de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Manter a Coordenação do NEP informada de todas as ações necessárias pertinentes ao
setor;
II. Executar atividades de apoio administrativo/operacional e outras atividades das áreas
operacional e administrativa de interesse do CISSUL/SAMU;
III. Acompanhar as planilhas de não conformidade das áreas operacional e administrativa em
sua área de atuação, subsidiando-as na elaboração de planos de ação para as devidas
adequações;
IV. Elaborar e receber memorandos, ofícios e demais documentos, após protocolo, arquivando
conforme padrão estabelecido de sua área de atuação;
V. Inserir dados por meio de sistema próprio ou planilhas específicas, para a geração de
gráficos, mensalmente e/ou anualmente, para a devida análise, acompanhamento e controle de
indicadores internos de sua área de atuação;
VI. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores e afins;
VII. Dar suporte técnico e operacional na execução de projetos, táticos e operacionais
demandados pelas áreas operacional e administrativa do CISSUL/SAMU;
VIII. Auxiliar juntamente com o Coordenador do NEP, Médico Instrutor do NEP, Enfermeiro Instrutor
do NEP e o Técnico de Enfermagem Instrutor do NEP a educação continuada aos profissionais do
Complexo Regulador e da Rede de Urgência e Emergência, assim como suas respectivas
avaliações periódicas;
IX. Auxiliar os docentes, instrutores e o Técnico de Enfermagem dos projetos de capacitação
da rede Urgência e Emergência Macro Sul e projetos afins;
X. Utilizar de auxílio aos docentes, instrutores e ao Técnico de Enfermagem as didáticas
diversas de referências técnico científicas aos processos de instrução padronizados pelo
Médico do NEP e Enfermeiro de Projetos nas capacitações;
XI. Ser efetivo no auxílio aos instrutores e ao Técnico de Enfermagem nos projetos de capacitação
ao nível básico de atendimento;
XII. Ser membro executor de protocolos operacionais do Sistema SAMU;
XIII. Participar de capacitações do NEP como instrutor;
XIV. Participar dos grupos de discussão do NEP com a finalidade de manter–se juntamente com
a equipe atualizada;
XV. Auxiliar nos registros das atividades de ensino ao controle e cuidados com o patrimônio do
NEP;
XVI. Auxiliar conforme solicitado à manutenção preventiva, corretiva e preditiva do patrimônio
do NEP;
XVII. Auxiliar o Técnico Enfermagem do NEP a manter a ordem e o controle de entrada e saída
de patrimônio dos mesmos com visto do coordenador do NEP;
XVIII. Participar de congressos, seminários, fóruns, grupos de estudo e afins para manter–se
atualizado no auxílio à docência, quando solicitado;
XIX. Promover manutenção preventiva, corretiva e preditiva de veículos utilizados pelo NEP,
reportando ao Departamento de Frota e a Gerência de Logística;
XX. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XXI. Realizar buscas ativas de colaboradores, observando sempre a execução dos protocolos que gerem o suporte básico de vida, emitindo relatórios, que serão encaminhados ao
Coordenador do NEP;
XXII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Coordenador do NEP,
Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um)
ano na administração pública ou privada, conhecimento em Windows e Office e certificação de
no mínimo 50 (cinquenta) horas em cursos de urgência e emergência, reconhecidos pela
Coordenação.
Art. 33 - São atribuições do Médico do NEP:
I. Planejar e executar juntamente com Coordenador do NEP o gerenciamento e fluxos de
educação continuada aos profissionais do Complexo Regulador e da Rede Urgência e Emergência e sua avaliação periódica;
II. Executar projetos de capacitação da rede Urgência e Emergência Macro Sul;
III. Utilizar de didáticas diversas de referências técnicas–científica aos processos de capacitação;
IV. Ser articulador a categoria profissional médica da Macrorregião Sul de Minas e afins a
educação da urgência e emergência;
V. Ser efetivo nos projetos de capacitação do nível básico de atendimento ao avançado;
VI. Realizar buscas ativas de colaboradores, observando sempre a execução dos protocolos
que gerem o suporte básico de vida, emitindo relatórios, que serão encaminhados ao Coordenador do NEP;
VII. Ser habilitado e estar em dia com conselho profissional;
VIII. Ser membro validador e executor de protocolos operacionais do Sistema SAMU;
IX. Ser membro consultor de protocolos reguladores e operacionais do Sistema SAMU e Câmaras Técnicas da Urgência e Emergência da Macrorregião;
X. Participar de capacitações como instrutor do NEP;
XI. Promover grupos de discussão, inclusive com a Ouvidoria, com a finalidade de manter a
equipe sempre atualizada;
XII. Cumprir carga horária de ensino proposta pelo Coordenador do NEP e escala operacional
de serviço;
XIII. Participar de congressos, seminários, fóruns, grupos de estudo e afins para manter–se
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atualizado como docente, quando solicitado;
XIV. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–lós, dilapida–lós ou conspirar
contra os mesmos;
XV. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XVI. Manter a Coordenação do NEP informada de todas as ações pertinentes ao setor;
XVII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS.
PARAGRAFO ÚNICO – Ao empregado público do CISSUL/SAMU designado para exercer as
atribuições de médico do NEP, perceberá as horas extras corrrespondente ao trabalho realizado.
Art. 34 - São atribuições do Enfermeiro do NEP:
I. Executar juntamente com coordenador do NEP e Médico Instrutor do NEP ações e programas
de educação continuada junto aos profissionais do Complexo Regulador e da Rede Urgência e
Emergência, assim como sua avaliação periódica;
II. Executar projetos de capacitação da rede Urgência e Emergência Macro Sul e projetos afins;
III. Ser habilitado e estar em dia com o Conselho Profissional;
IV. Utilizar de didáticas diversas de referências técnico científicas aos processos de instrução
padronizados pelo Coordenador do NEP e Enfermeiro de Projetos nas capacitações;
V. Realizar buscas ativas de colaboradores, observando sempre a execução dos protocolos
que gerem o suporte básico de vida, emitindo relatórios, que serão encaminhados ao Coordenador do NEP;
VI. Ser articulador a categoria profissional de enfermagem da Macrorregião Sul de Minas e
afins quanto a educação da urgência e emergência;
VII. Ser efetivo nos projetos de Capacitação desde o nível básico de atendimento ao avançado;
VIII. Ser membro executor de protocolos operacionais do Sistema SAMU e Câmaras Técnicas
da Urgência e Emergência da Macrorregião Sul de Minas;
IX. Participar de capacitações como Instrutor do NEP;
X. Participar dos grupos de discussão com a finalidade de manter a equipe sempre atualizada;
XI. Substituir o coordenador do NEP em exercício por motivo de força maior quando da solicitação por escrito pelo coordenador do NEP e/ou pelo Secretário Executivo/Coordenador Geral do
CISSUL/SAMU;
XII. Executar registros das atividades de ensino;
XIII. Cumprir carga horária de trabalho proposta pelo Coordenador NEP e escala operacional do
serviço;
XIV. Participar de congressos, seminários, fóruns, grupos de estudo e afins para manter–se
atualizado como docente, quando solicitado;
XV. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–lós, dilapida–lós ou conspirar
contra os mesmos;
XVI. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XVII. Manter a Coordenação do NEP informada de todas as ações pertinentes ao setor;
XVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverá ser observado, no que couber, os
preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS.
PARAGRAFO ÚNICO - Ao empregado público do CISSUL/SAMU designado para exercer as
atribuições de enfermeiro do NEP, perceberá as horas extras corrrespondente ao trabalho
realizado.
Art. 35 - Ao Técnico de Enfermagem Instrutor do NEP, função gratificada, de livre designação e
dispensa, compete:
I. Executar juntamente com Coordenador do NEP, Médico Instrutor do NEP, Enfermeiro Instrutor
do NEP a educação continuada para os profissionais do Complexo Regulador e da Rede Urgência e Emergência, assim como sua avaliação periódica;
II. Auxiliar os docentes e instrutores dos projetos de capacitação da rede Urgência e Emergência Macro Sul e projetos afins;
III. Utilizar de auxílio aos docentes e instrutores as didáticas diversas de referências técnico
científicas aos processos de instrução padronizados pelo Coordenador do NEP e Enfermeiro de
Projetos nas capacitações;
IV. Ser participativo a categoria profissional de enfermagem da Macrorregião Sul de Minas e
afins a educação da urgência e emergência;
V. Ser efetivo no auxílio aos instrutores e docentes nos projetos de capacitação ao nível básico
de atendimento;
VI. Realizar buscas ativas de colaboradores, observando sempre a execução dos proto-colos
que gerem o suporte básico de vida, emitindo relatórios, que serão encaminhados ao Coordenador
do NEP;
VII. Ser membro executor de protocolos operacionais do Sistema SAMU;
VIII. Participar de capacitações como Técnico de Enfermagem do NEP;
IX. Participar dos grupos de discussão com a finalidade de manter–se, junto com a equipe,
atualizado;
X. Executar auxílio aos registros das atividades de ensino ao controle e cuidados com o
patrimônio do NEP;
XI. Executar conforme solicitado a manutenção preventiva, corretiva e preditiva do patrimônio
do NEP;
XII. Manter o depósito do NEP em ordem e com controle de entrada e saída de patrimônio dos
mesmos com visto do coordenador;
XIII. Ser habilitado e estar em dia com conselho profissional;
XIV. Cumprir carga horária de trabalho proposta pelo Coordenador do NEP e escala operacional
de serviço;
XV. Participar de congressos, seminários, fóruns, grupos de estudo e afins para manter–se
atualizado no auxílio à docência, quando solicitado;
XVI. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–lós, dilapida–lós ou conspirar
contra os mesmos.
XVII. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
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XVIII. Manter a Coordenação do NEP informada de todas as ações pertinentes ao setor;
XIX. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber, os
preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para designação para a função gratificada de Técnico de
Enfermagem Instrutor do NEP, ser empregado público na função de técnico de enfermagem com
registro no COREN.
Art. 36 - Ao condutor de ambulância Instrutor do NEP, função gratificada, de livre designação e
dispensa, compete:
I. Executar juntamente com o Coordenador do NEP, Médico Instrutor do NEP, Enfermeiro Instrutor
do NEP e o Técnico de Enfermagem Instrutor do NEP a educação continuada aos profissionais do
Complexo Regulador e da Rede de Urgência e Emergência, assim como sua avaliação periódica;
II. Auxiliar os docentes, instrutores e o Técnico de Enfermagem dos projetos de capacitação da
rede Urgência e Emergência Macro Sul e projetos afins;
III. Utilizar de auxílio aos docentes, instrutores e ao Técnico de Enfermagem as didáticas
diversas de referências técnico científicas aos processos de instrução padronizados pelo
Coordenador do NEP e Enfermeiro de Projetos nas capacitações;
IV. Realizar buscas ativas de colaboradores, observando sempre a execução dos protocolos
que gerem o suporte básico de vida, emitindo relatórios, que serão encaminhados ao Coordenador do NEP;
V. Ser efetivo no auxílio aos instrutores e ao Técnico de Enfermagem nos projetos de capacitação ao nível básico de atendimento;
VI. Ser membro executor de protocolos operacionais do Sistema SAMU;
VII. Participar de capacitações como condutor de ambulância do NEP;
VIII. Participar dos grupos de discussão do NEP com a finalidade de manter–se juntamente com
a equipe atualizada;
IX. Auxiliar nos registros das atividades de ensino ao controle e cuidados com o patrimônio do
NEP;
X. Auxiliar conforme solicitado à manutenção preventiva, corretiva e preditiva do patrimônio do
NEP;
XI. Auxiliar o Técnico de Enfermagem do NEP a manter a ordem e o controle de entrada e saída
de patrimônio dos mesmos com visto do coordenador do NEP;
XII. Participar de congressos, seminários, fóruns, grupos de estudo e afins para manter–se
atualizado no auxílio à docência, quando solicitado;
XIII. Tripular e conduzir veículos do NEP, USA, USB para treinamento e quando na escala
operacional do serviço;
XIV. Promover manutenção preventiva, corretiva e preditiva do veículo do NEP, juntamente com
a Departamento de Frotas;
XV. Realizar, conforme protocolo da Gerência de Logística, protocolo de abastecimento e
manutenção do veículo;
XVI. Ser habilitado como Condutor conforme legislação vigente;
XVII. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para designação para a função gratificada de condutor de
ambulância Instrutor do NEP, ser empregado público condutor de ambulância.
Art. 37 - A equipe de apoio do NEP, função gratificada, de livre designação e dispensa, é
composta por Médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Condutores de Ambulâncias,
Telefonistas Auxiliares de Regulação e Controladores de Frota, empregados públicos, com as
suas respectivas atribuições relacionadas para cada função dentro da Coordenação do NEP
que seguem:
I. Respeitar a hierarquia administrativa, técnica e as normas dos Conselhos de Classe que
abrangem os profissionais que integram o quadro de pessoal do CISSUL;
II. Manter comunicação efetiva com a Coordenação do NEP e/ou Gerência Administrativa,
acatando suas determinações;
III. Manter a Coordenação do NEP informada de todas as ações necessárias pertinentes ao
setor;
IV. Respeitar as determinações, fluxos e fluxogramas emitidos pela direção do CISSUL;
V. Responsabilizar-se pela conservação e zelo de todo patrimônio do local de trabalho,
respondendo diretamente sobre os mesmos aos superiores imediatos, quanto ao estado, troca,
baixa e demais situações pertinentes;
VI. Controlar e armazenar formulários, e a manutenção de estoque mínimo de material de uso e
consumo necessário para a realização das atividades dos departamentos, setores e áreas,
controlando requisições e recebimentos;
VII. Alimentar sistemas eletrônicos e planilhas de controle, conforme padrão estabelecido e por
orientação de cargos superiores;
VIII. Executar atividades de apoio administrativo e operacional de interesse da Coordenação do
NEP e ou Gerencia Administrativa, com aprovação do Secretário Executivo/Coordenador Geral
do SAMU, respeitado a competência e abrangência da sua área de atuação.
IX. Participar de reuniões administrativas, de facilitadores e afins;
X. Dar suporte técnico e operacional na execução de projetos, táticos e operacionais
demandados pelos departamentos, setores e áreas administrativas;
XI. Auxiliar os docentes, instrutores do NEP dos projetos de capacitação da rede Urgência e
Emergência Macro Sul e projetos afins;
XII. Participar de capacitações do NEP como instrutor quando solicitado pela coordenação;
XIII. Participar dos grupos de discussão do NEP com a finalidade de manter–se juntamente com
a equipe atualizada;
XIV. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XV. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Coordenador do NEP,
Secretário Executivo e/ou Presidente do Consórcio.
XVI. Comunicar intercorrências que possam comprometer o andamento normal das atividades
de trabalho ao final do plantão, por meio do livro de ocorrências e outros instrumentos de
comunicação interna, para a melhoria constante da prestação do serviço público e/ou medidas
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preventivas e corretivas.
XVII. Participar dos grupos de estudo e de trabalho, quando requisitado pelo superior imediato,
para a melhoria contínua de suas competências;
XVIII. Executar juntamente com Coordenador do NEP, e seus instrutores a educação continuada
para os profissionais do Complexo Regulador da Rede Urgência e Emergência, e bases
descentralizadas como facilitadores assim como sua avaliação periódica quando solicitado pela
coordenação;
XIX. Executar auxílio aos registros das atividades de ensino ao controle e cuidados com o
patrimônio do NEP;
XX. Participar de capacitações como Apoiador do NEP;
XXI. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, aparelhos e instrumentos colocados
para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como
exemplo aos demais funcionários,sendo responsável pelo mau uso;
XXII. Comunicar a Gerência administrativa ou a Coordenação do NEP situações que podem
prejudicar o processo de atendimento como ausências de colaboradores conforme escala de
serviço pré- determinada na Central Operativa;
XXIII. Manter–se atualizado, frequentando os cursos de Educação Continuada, Eventos e
Congressos da área de urgência e emergência, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Central de Regulação;
XXIV. Acatar e respeitar as regras estabelecidas;
XXV. Participar das reuniões convocadas pela direção;
XXVI. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela coordenação
do NEP;
XXVII. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegrí–los, dilapidá–los ou conspirar contra os mesmos;
XXVIII. Acatar as deliberações da coordenação NEP e Gerência Administrativa;
XXIX. Participar da formação inicial dos cursos de educação continuada oferecidos;
correspondentes a sua função;
XXX. Manter adequada postura profissional, respeitando princípios éticos e morais, agindo
com respeito para com todos os funcionários e usuários do serviço;
XXXI. Colaborar no sentido de respeitar a ordem dentro da sala de regulação, na Central
Operativa evitando conversas, ou presença de pessoas estranhas ao setor;
XXXII. Manter em ordem os instrumentos próprios do exercício de suas atividades (mesa,
telefones, gavetas, impressos, protocolos, etc.) no ambiente de trabalho;
XXXIII. Comunicar através de instrumento próprio, as intercorrências assistenciais e
administrativas em livro próprio;
XXXIV. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXXV. Além das atribuições acima relacionadas, deverão ser observados, no que couberem,
os preceitos contidos na Portaria nº 2048/2002 do Ministério da Saúde.
Art. 38 – O Departamento de Frota tem como profissional responsável o seu Chefe, emprego
público de livre nomeação e exoneração, ao qual compete dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Chefiar e dirigir seu setor, bem como acompanhar o serviço dos condutores quanto ao
atendimento móvel de urgência;
II. Zelar pela manutenção, controle e conservação dos veículos;
III. Controlar o abastecimento e reposição de peças dos veículos, reportando quando necessário,
ao auxílio da Gerência de Logística;
IV. Informar, quando se fizer necessário, ao Gerente de Logística as intercorrências e propor
ações de intervenções;
V. Requisitar juntamente com o Gerente de Logística, peças, assessórios e equipamento para
manter o funcionamento das ambulâncias e veículos a Gerência Administrativa;
VI. Agendar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos;
VII. Participar de reuniões com condutores;
VIII. Desempenhar outras atribuições compatíveis com o emprego público a serem eventualmente
definidas pela Secretaria Executiva;
IX. Solicitar juntamente ao NEP treinamentos e capacitações para os condutores de ambulâncias;
X. Acompanhar os funcionários sob sua responsabilidade quanto a aparência, uso obrigatório
de uniforme e postura comportamental;
XI. Controlar a frequência das equipes de condutores, bem como, atentar os servidores faltosos ou ausentes, deferindo ou o não, conforme justificativas apresentadas pelos mesmos;
XII. Elaborar as escalas mensais e diárias de trabalho de sua equipe, informando- a ao setor de
RH;
XIII. Assinar o relatório de pagamentos dos funcionários sob sua responsabilidade, sendo
responsável pelas informações contidas;
XIV. Organizar
escalas anuais de
férias
dos
colaboradores
sobre
sua responsabilidade e informá-las ao RH;
XV. Avaliar o desempenho funcional dos seus subordinados juntamente com o NEP e se
necessário solicitar busca ativa;
XVI. Manter a frota em pleno funcionamento;
XVII. Gerar relatórios referentes a frota;
XVIII. Receber comunicado da Ouvidoria sobre reclamações dos usuários do atendimento
prestado pelos condutores, planejando ações para sanar as inconformidades;
XIX. Comunicar as secretarias municipais de saúde das respectivas bases descentralizadas,
com antecedência sobre a baixa de ambulância do CISSUL/SAMU, inclusive mencionando o
tempo de inatividade;
XX. Autorizar diárias e ressarcimentos dos funcionários sob sua responsabilidade;
XXI. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo, o ensino médio completo com experiência comprovada mínima de 1 (um) na
administração pública ou privada.
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Art. 39 - Compõe o Departamento de Frota o Supervisor de Manutenção de Frota, emprego
público de livre nomeação e exoneração, também ligado a Gerência de Logística, ao qual compete
dentro dos objetivos do Consórcio:
I. Supervisionar todas os reparos e manutenção da frota do CISSUL/SAMU, inclusive avaliando
as peças a serem trocadas;
II. Vistoriar as viaturas regularmente, quando possível, zelando pela manutenção, controle e
conservação dos veículos;
III. Realizar as manutenções preventivas e corretivas, quando possível;
IV. Relatar ao Chefe do Departamento de Frota, intercorrências que possam influenciar na
conservação dos veículos, por parte dos condutores de ambulâncias, inclusive de oficinas
cadastradas que prestam serviços, nesse caso relatando também a Gerência de Logística;
V. Respeitar o cronograma estabelecido pelo Departamento de Frota e Gerência de Logística,
tanto para vistoria, quanto para supervisionar, dando sempre prioridade aos quais determinarem;
VI. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
VII. Incumbir–se de outras atividades que lhe forem cometidas pelo Chefe do Departamento de
Frota, Gerente de Logística, Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou
Presidente do Consórcio.
PARAGRAFO ÚNICO- É requisito para o provimento do emprego público comissionado descrito
no caput deste artigo experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos como mecânico de
veículos a diesel e carteira nacional de habilitação categoria “D”.
Art. 40 - A Central Operativa de Regulação do CISSUL/SAMU 192 da Macrorregião do Sul de
Minas é o elemento ordenador e orientador dos Sistemas de Urgência e Emergência na Macro
Sul de Minas, ela organiza o fluxo dos pacientes que necessitam de atendimentos de urgência e
emergência primário e/ou secundário, gerando uma porta de comunicação aberta a população e
unidades de saúde, através da qual os pedidos de socorro são recebidos, avaliados e
referenciados aos hospitais na rede SUS e de Urgência e Emergência, respeitando as
regulamentações federais e estaduais, com a seguinte composição:
a) Médico Regulador;
b) Telefonista auxiliar de regulação médica;
c) Controlador de Frota/Rádio Operador;
d) Equipe de USA;
e) Equipe de USB.
PARAGRAFO ÚNICO - A Central Operativa de Regulação, na consecução de suas atribuições
observará as normas contidas nas Portarias nº. 2.048/02 e 2.657/04 do Ministério da Saúde e
demais normas vigentes que a rege.
Art. 41 - As atribuições do Médico Regulador, emprego público de provimento efetivo, com carga
horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais, são:
I. Realizar a regulação médica dos chamados pelo 192 de acordo com os protocolos
institucionais, obedecendo-os;
II. Realizar a regulação médica dos pedidos de transferência inter-unidades de alta complexidade;
III. Conhecer a rede hospitalar de urgência e emergência da região ampliada do Consórcio;
IV. Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o
atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade
operacional;
V. Receber os chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de
atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do
atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica;
VI. Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema,
preparando-os para receber as ocorrências;
VII. Exercer o controle operacional da equipe assistencial;
VIII. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
IX. Pode ser designado de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, para trabalhar e
compor os quadros do Núcleo de Educação Permanente – NEP, cumprindo todas as atividades
relacionadas a este setor;
X. Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI. Preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de assistência préhospitalar;
XII. Zelar para que o serviço mantenha um tempo resposta menor possível, respeitando-se as
questões de segurança e viabilidade operacional;
XIII. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro
médico nos serviços de urgência;
XIV. Obedecer ao código de ética médica;
XV. Participar obrigatoriamente dos cursos de treinamento e aperfeiçoamento (requalificação
periódica);
XVI. Suprir, quando necessário e de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, as folgas
legais e ausência de empregados que cumpram a mesma função;
XVII. Desencadear as respostas abaixo baseando–se na gravidade estimada:
XVIII. Orientação ou aconselhamento;
XIX. Envio de ambulância e equipe adaptadas ao nível de complexidade do caso, até o local da
ocorrência;
XX. Acionamento de múltiplos meios internos ou externos de apoio (Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros, etc.);
XXI. Respeitar o horário de trabalho, determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 19:00 às
07:00 horas, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de
plantão e intercorrências;
XXII. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e haja a
troca formal do plantão;
XXIII. Permanecer, seguindo escala de plantão determinada pelo Coordenador Médico;
XXIV. Ser responsável pela regulação a que lhe for direcionada e quando necessário acionar
o Coordenador da Central de Regulação e/ou Diretor Médico;
XXV. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXVI. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
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os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes da
Ministério da Saúde, SES/MG e órgão de classe ao qual faz parte.
§ 1º. É requisito para atuar como Médico Regulador ter curso superior em Medicina com registro
no CRM e possuir Certificado de Curso de Regulação Médica, devidamente expedido pelo CISSUL/
SAMU ou por instituição pública e/ou privada, cujos cursos sejam reconhecidos pelo Ministério
da Saúde;
§ 2º. Para fins de contratação temporária o Curso de Regulação Médica poderá ser realizado no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a contratação, sob pena de rescisão do contrato.
Art. 42 - As atribuições do telefonista auxiliar de regulação médica/Técnico Auxiliar, emprego
público de provimento efetivo, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais, ligado a
Coordenação do NEP e que responde a Direção Médica, ao Coordenador da Central de Regulação e a Gerência Administrativa, são:
I. Atender a solicitações telefônicas da população, conforme rotina estabelecida pela instituição;
II. Registrar informações colhidas do solicitante, segundo protocolo específico;
III. Obedecer aos protocolos de serviço;
IV. Atender às orientações técnicas regulamentadas do Médico Regulador;
V. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema
assistencial regional, inclusive da rede de urgência e emergência;
VI. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de
serviço pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
VII. Tratar com respeito e coleguismo os Médicos Reguladores/Intervencionistas, Controlador
de Frota/Rádio Operador, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Condutores de ambulâncias e
demais colaboradores;
VIII. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, aparelhos e instrumentos colocados
para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
IX. Manter–se atualizado, frequentando os cursos de Educação Continuada, Eventos e
Congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos
equipamentos da Central de Regulação;
X. Acatar e respeitar as regras estabelecidas;
XI. Participar das reuniões convocadas pela direção;
XII. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela direção técnica;
XIII. Ser fiel aos interesses do serviço público evitando denegri–los, dilapida–los ou conspirar
contra os mesmos;
XIV. Acatar as deliberações do CISSUL/SAMU, as quais se submeterem;
XV. Participar da formação inicial dos cursos de educação continuada oferecidos;
correspondentes a sua função;
XVI. Respeitar o horário de trabalho, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência
para a passagem de plantão e intercorrências.
XVII. Preencher os campos no software específico do CISSUL/SAMU, coletando os dados
necessários como município, bairro, endereço, ponto de referência, número de vítimas, entre
outros, respeitando o tempo alvo de um minuto;
XVIII. Ouvir atentamente o usuário, procurando acalma–ló;
XIX. Reconhecer o atendimento de urgência e emergência;
XX. Passar o telefonema para o Médico Regulador informando–o sobre o tipo de agravo;
XXI. Ter familiaridade nos termos técnicos, sendo capaz de transcreve –lós quando passados
via telefone por serviços de saúde;
XXII. Manter adequada postura profissional, respeitando princípios éticos e morais, agindo com
respeito para com todos os funcionários e usuários do serviço;
XXIII. Colaborar no sentido de respeitar a ordem dentro da sala de regulação, evitando conversas,
ou presença de pessoas estranhas ao setor;
XXIV. Manter em ordem os instrumentos próprios do exercício de suas atividades (mesa,
telefones, fichas, gavetas, impressos, protocolos, etc.);
XXV. Comunicar através de instrumento próprio, as intercorrências assistenciais e administrativas
em livro próprio;
XXVI. Cumprir a determinação de que a regulação é uma atividade médica e por tanto, fica
terminantemente proibido o telefonista auxiliar de regulação médica/técnico auxiliar exercer a
atividade de regulação;
XXVII. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes da
Ministério da Saúde e da SES/MG.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, o ensino médio completo, curso básico de Windows, conhecimento em informática e curso especifico para exercer suas funções, elaborado
e reali-zado pelo NEP do CISSUL/SAMU.
Art. 43 - As atribuições do Controlador de Frota/Rádio Operador, emprego público de provimento
efetivo, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas semanais, ligado a Coordenação do NEP e
Gerência de Logística e que responde a Direção Médica, ao Coordenador da Central de Regulação
e a Gerência Administrativa, são:
I. Operar o sistema de comunicação e telefonia nas Centrais de Regulação;
II. Exercer o controle operacional da frota de veículos do sistema de atendimento pré-hospitalar
móvel e acompanha–lós até a finalização da ocorrência;
III. Manter a equipe de regulação atualizada a respeito da situação operacional de cada veículo
da frota;
IV. Recorrer ao Gerente de Logística, quando necessária orientação sobre rotas alternativas;
V. Estabelecer contato via tablet ou telefônico com todas as entidades e unidades envolvidas
no atendimento pré-hospitalar ou quando demandado pelo Médico Regulador e seguir suas
orientações;
VI. Conhecer a malha viária e as principais vias de acesso de todo o território abrangido pelo
serviço de atendimento pré-hospitalar móvel;
VII. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema
assistencial regional;
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VIII. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de
serviço pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
IX. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o
mínimo de quinze minutos de antecedência;
X. Tratar com respeito e coleguismo os profissionais que trabalham na Central de Regulação;
XI. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, aparelhos e instrumentos colocados para
o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como exemplo
aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
XII. Manter–se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da
área direcionados pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como dominar o
conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Central de Regulação;
XIII. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
XIV. Participar das reuniões convocadas;
XV. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela chefia imediata
e NEP;
XVI. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–los, dilapida–los ou conspirar
contra os mesmos;
XVII. Acatar as deliberações do CISSUL/SAMU as quais se submeterem;
XVIII. Participar da formação inicial dos cursos de educação continuada oferecidos,
correspondentes a sua função;
XIX. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele
haja transmitido o plantão, informando o andamento das ocorrências em andamento;
XX. Comunicar aos superiores de imediato, sobre qualquer tipo de eventualidade que venha a
interferir nos atendimentos;
XXI. Supervisionar e atentar quanto aos “logins” dos colaboradores;
XXII. Supervisionar e fiscalizar a alocalização das viaturas;
XXIII. Atender as solicitações de esclarecimentos requisitadas pelo Secretário Executivo/
Coordenador Geral do CISSUL/SAMU e/ou Presidente do Consórcio;
XXIV. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes da
Ministério da Saúde e da SES/MG.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, o ensino médio completo, curso básico de
Windows, conhecimento em informática e curso especifico para exercer suas funções, elaborado e realizado pelo NEP do CISSUL/SAMU.
Art. 44 - A equipe da USA tem a seguinte composição:
a) Médico Intervencionista;
b) Enfermeiro;
c) Condutor de Ambulância.
Art. 45 - As atribuições do Médico Intervencionista, emprego público de provimento efetivo, com
carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais são:
I. Seguir as orientações do médico regulador quanto ao local de destino do paciente e outras
questões relativas às ocorrências;
II. Ser responsável pela equipe que for designada para acompanhá–lo, dando apoio e orientação à mesma, tratando com respeito todos os membros da mesma assim como pacientes,
eventuais acompanhantes e população presente;
III. Comunicar–se com a Central de Regulação passando a situação encontrada no local para o
médico regulador;
IV. Identificar–se imediatamente ao chegar no local da ocorrência como médico responsável
pela equipe perante o paciente, familiares, transeuntes ou equipes de Corpo de Bombeiros ou
Policiais presentes, dirigindo–se aos mesmos com respeito, procurando manter a calma no local
e obtendo as informações necessárias;
V. Avaliar clinicamente o paciente no próprio local, respeitando as questões de segurança,
determinadas pelos Bombeiros ou Defesa Civil e já iniciar com todas as medidas necessárias
para a manutenção da vida deste paciente, afim de que possa ser transportado com a maior
segurança e estabilidade possível, salvo em situações de risco;
VI. Comunicar–se, após a estabilização inicial do paciente, com a Central de Regulação
preferencialmente via tablet ou outro meio de comunicação alternativo, ou por telefone celular
quando estiver em área de sombra, informando ao médico regulador sobre o estado do paciente
e as condutas tomadas.
VII. Realizar check–list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do plantão, juntamente com o Condutor de Ambulância e Enfermeiro, anotando e comunicando à
Coordenação a falta ou problemas com os mesmos;
VIII. Realizar a limpeza da viatura juntamente com a equipe, seus materiais e equipamentos de
acordo com o protocolo estabelecido;
IX. Entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo–se identificar o receptor
por seu nome, emprego público ou função;
X. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI);
XI. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja
transmitido o plantão;
XII. Ser responsável pelo preenchimento da APH quando em atendimento, assinando, carimbando e repassando o caso para o médico da unidade receptora;
XIII. Manter–se atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da
área, direcionados pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), assim como dominar o
conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade Móvel;
XIV. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
XV. Respeitar o horário de trabalho, determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 19:00 às
07:00 horas, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de
plantão e intercorrências;
XVI. Zelar pela limpeza e higiene das bases descentralizadas juntamente com a equipe;
XVII. Observar e praticar rigorosamente as orientações quanto à ergonomia;
XVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria nº. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes da
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Ministério da Saúde, SES/MG e órgão de classe ao qual faz parte;
XIX. Responsabilizar-se pela assistência aos pacientes no local do chamado, durante o
transporte nas unidades móveis e pelo acompanhamento aos mesmos durante a recepção nas
Unidades de Saúde de destino.
§ 1º. É requisito para atuar como médico intervencionista ter curso superior em Medicina com
registro no CRM e experiência de no mínimo 06 (seis) meses no cargo;
§ 2º. Certificado de Curso em APH, expedido pelo CISSUL/SAMU ou por instituição pública e/ou
privada, cujos os cursos sejam reconhecidos pelo Ministério da Saúde, sendo que o mesmo
poderá ser realizado para os contratados temporariamente em 90 (noventa) dias após a
contratação.
Art. 46 - As atribuições do Enfermeiro, emprego público de provimento efetivo, com carga horária
de 24 (vinte e quatro) horas semanais são:
I. Supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe no Atendimento Pré–Hospitalar
Móvel;
II. Executar prescrições médicas por telemedicina;
III. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com
risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões
imediatas;
IV. Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato;
V. Realizar partos em casos de urgência e emergência;
VI. Participar nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, particularmente nos programas de educação continuada;
VII. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
VIII. Responsabilizar–se em controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes nas
viaturas, mediante receita médica, contendo carimbo e CRM nos receituários;
IX. Fazer previsão de materiais, equipamentos e roupas necessários ao atendimento préhospitalar conforme rotinas pré-estabelecidas;
X. Subsidiar os responsáveis pelo desenvolvimento de recursos humanos para as necessidades de educação continuada da equipe;
XI. Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;
XII. Conhecer equipamentos e realizar manobras de extração manual de vítimas;
XIII. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
XIV. Caso designado, de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, trabalhar e compor
os quadros do Núcleo de Educação Permanente – NEP, cumprindo todas as atividades relacionadas
a este setor;
XV. Suprir, quando necessário e de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, as folgas
legais e ausência de empregados que cumpram a mesma função;
XVI. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de
serviço pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
XVII. Participar da troca imediata das unidades móveis caso venha apresentar pane mecânica
e/ou elétrica, retirar todo e qualquer material, repor a unidade quando estas forem enviadas para
manutenção ou conserto;
XVIII. Solicitar recarga de oxigênio sempre que necessário;
XIX. Realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos
estabelecidos juntamente com a equipe;
XX. Realizar a reposição de equipamentos, medicamentos e materiais na unidade móvel;
XXI. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o
mínimo de quinze minutos de antecedência;
XXII. Tratar com respeito e coleguismo os outros Enfermeiros, Médicos, Técnicos em Enfermagem
e Condutor de Ambulância, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo;
XXIII. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
XXIV. Comunicar à chefia imediata sua falta no prazo mínimo de 24 horas para que seja coberta;
XXV. Dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos equipamentos da Unidade
Móvel;
XXVI. Respeitar as normas e rotinas de trabalho na Instituição;
XXVII. Realizar check–list diário no início de seu turno de trabalho, deixando a Unidade Móvel
em relação a equipamentos e medicações em perfeito estado de utilização, bem como da maleta
reserva, preservando assim como preservando o asseio e a limpeza da unidade, devendo
relatar qualquer intercorrência imediatamente à chefia imediata;
XXVIII. Acatar e respeitar as rotinas de serviço estabelecidas;
XXIX. Participar das reuniões convocadas pela direção e pelos apoiadores de base;
XXX. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela Coordenação
do NEP;
XXXI. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–lós, dilapida–lós ou conspirar
contra os mesmos;
XXXII. Acatar as deliberações da direção técnica;
XXXIII. Participar da formação inicial e dos cursos de educação continuada oferecidos pelo
NEP;
XXXIV. Prestar assistência de enfermagem nas unidades de Suporte Avançado, conforme
protocolo existente;
XXXV. Supervisionar e ser corresponsável pelo correto preenchimento das fichas de
atendimento, de acordo com normas estabelecidas;
XXXVI. Fazer cumprir as decisões do Médico Regulador;
XXXVII. Em casos de acidente com múltiplas vítimas, cabe ao enfermeiro liderar e conduzir as
equipes no atendimento na impossibilidade ou ausência do médico
XXXVIII. Checar os equipamentos de forma sistematizada, juntamente com a equipe no que diz
respeito ao seu funcionamento, uso, limpeza, desinfecção, acondicionamento e manutenção,
conforme manual de normas e procedimentos do equipamento e de enfermagem;
XXXIX. Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos da unidade, assumindo,
juntamente com os demais membros da equipe a responsabilidade pelos mesmos durante seu
turno de trabalho;
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XL. Controlar o uso e reposição de psicotrópicos e entorpecentes nas viaturas e direcionar ao
Farmacêutico responsável;
XLI. Registrar todas as ocorrências assistenciais e administrativas em livro próprio;
XLII. Tratar de forma respeitosa todos os membros da equipe de trabalho, profissionais das
unidades de saúde, acompanhantes e, sobretudo, os pacientes;
XLIII. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele
seja transmitido o plantão;
XLIV. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI);
XLV. Participar das reuniões técnico–administrativas quando necessários para discussão de
problemas gerais e específicos da sua equipe de trabalho;
XLVI. Participar, sempre que solicitado, dos treinamentos e simulados;
XLVII. Realizar check–list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do
plantão, juntamente com o Médico e o Condutor de Ambulância, anotando e comunicando à
Coordenação de Enfermagem a falta ou problemas com os mesmos;
XLVIII. Entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo–se identificar o receptor
por seu nome, emprego público ou função;
XLIX. Conferir diariamente os materiais retidos nas Instituições, zelando pela manutenção dos
materiais e equipamentos de uso dos profissionais nosatendimentos nas unidades Móveis através
da conferência do Livro de Protocolos de Materiais retidos nas trocas de plantão padronizado a
USA para este recolhimento;
L. Realizar a limpeza, desinfecção e encaminhamento dos materiais para a esterilização,
mantendo sempre a organização do expurgo;
LI. Manter assíduo com as obrigações do exercício profissional e manter sempre consigo a
carteira do Conselho e a legalidade no registro profissional no COREN, com jurisdição na área
onde ocorra o exercício;
LII. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
LIII. Respeitar o horário de trabalho, determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 19:00 às
07:00 horas, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de
plantão e intercorrências, esta por sua vez deverá ser feita dentro da unidade na presença da
enfermeira do turno anterior;
LIV. Poderá o empregado público enfermeiro efetivo e/ou contratado substituir empregado
público técnico em enfermagem, realizando horas extras;
LV. Relatar pelos meios disponibilizados pelo CISSUL/SAMU, em caso de baixa da Unidade de
Suporte Avançado (USA), que a equipe que a compõem passarão a tripular a USB, com
transferência de todos os equipamentos da USA até que a ambulância esteja novamente em
condições regulares;
LVI. Zelar pela limpeza e higiene das bases descentralizadas juntamente com a equipe;
LVII. Observar e praticar rigorosamente as orientações quanto à ergonomia;
LVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber os
preceitos contidos na portaria n. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes do
Ministério da Saúde, SES/MG e órgão de classe ao que faz parte.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação
temporária descrito no caput deste artigo, curso superior em Enfermagem, com e registro no
COREN e experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo.
Art. 47 - As atribuições do Condutor de Ambulância, emprego público de provimento efetivo, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais são:
I. Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes;
II. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo;
III. Checar indicações dos instrumentos do painel; VI. Ajustar bancos e retrovisores;
IV. Detectar problemas mecânicos, informando imediatamente o Chefe do Departamento de
Frota;
V. Identificar sinais sonoros, luminosos e visuais;
VI. Buscar local seguro em caso de perigo;
VII. Desviar de obstáculos;
VIII. Evitar paradas e arrancadas bruscas;
IX. Reduzir velocidade em caso de chuva ou neblina;
X. Isolar veículo em caso de emergência ou situações anormais;
XI. Destravar portas do veículo apenas em local seguro;
XII. Acionar sinais luminosos e sonoros de emergência, quando se fizer necessário;
XIII. Realizar ultrapassagens seguras;
XIV. Antecipar manobras de outros condutores;
XV. Sinalizar local de ocorrência;
XVI. Realizar manobras veiculares emergenciais com sinais sonoros e luminosos de emergência
ativos;
XVII. Estabelecer contato telefônico ou por meios disponíveis (tablet) com a central de regulação médica e seguir suas orientações, dirigindo–se imediatamente ao local do chamado quando
acionado;
XVIII. Guiar ambulância com segurança respeitando as normas de Legislação Básica de
Trânsito e normas específicas de trânsito de ambulâncias, assim como direção defensiva;
XIX. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo;
XX. Conhecer a malha viária local;
XXI. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema
assistencial local;
XXII. Auxiliar na realização de manobras de reanimação cardiopulmonar básica (RCP);
XXIII. Conduzir maca;
XXIV. Trocar cilindros de oxigênio e ar comprimido em ambulância;
XXV. Auxiliar no resgate de vítimas em situação de difícil acesso;
XXVI. Auxiliar na aplicação dos procedimentos de primeiros socorros;
XXVII. Auxiliar na imobilização de paciente em prancha rígida para transporte;
XXVIII. Auxiliar na imobilização da região cervical do paciente em situação de trauma;
XXIX. Auxiliar na imobilização de membros de paciente em situação em trauma;
XXX. Auxiliar na contenção de paciente com alteração de comportamento;
XXXI. Auxiliar na realização de manobra de desengasgo.
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XXXII. Auxiliar a equipe de saúde no que se refere aos itens e materiais contidos no veículo;
XXXIII. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme escala de
serviço pré-determinada, e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
XXXIV. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI);
XXXV. Cumprir, com pontualidade, seus horários de chegada aos plantões determinados, com,
no mínimo, quinze minutos de antecedência;
XXXVI. Tratar com respeito e coleguismo os Médicos, Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem;
XXXVII. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo
como exemplo aos demais funcionários e sendo responsável pelo mau uso;
XXXVIII. Quando necessário e de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, exercer o
cargo de condutor da logística e suprir as folgas legais e ausência de empregados que cumpram
a mesma função;
XXXIX. Apresentar–se no horário, uniformizado e pronto para o serviço;
XL. Realizar o check–list do veículo e testar os equipamentos, no que diz respeito à sua
manutenção básica, combustível, sistemas de ignição, óleo de motor, calibragem dos pneus, etc.;
XLI. Realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os protocolos
estabelecidos;
XLII. Entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo–se identificar o receptor
por seu nome, emprego público ou função;
XLIII. Possuir noções da utilidade dos equipamentos da Unidade Móvel;
XLIV. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas, inclusive quando estiver à disposição da
Gerência de Logística;
XLV. Participar das reuniões convocadas pela coordenação ou direção;
XLVI. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela chefia imediata
e NEP;
XLVII. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–los, dilapida–los ou conspirar contra os mesmos;
XLVIII. Entregar, na presença de uma testemunha, pertences do paciente na unidade de destino,
fazendo identificar o receptor por seu nome, emprego público ou função;
XLIX. Realizar check–list de todos os materiais e equipamentos da unidade na entrada do
plantão, juntamente com a equipe, anotando e comunicando à chefia de frota a falta ou problemas
com os mesmos;
L. Manter contato direto com o controlador de frota/rádio operador, informando no início do
plantão a equipe que irá compor a unidade naquele turno e a movimentação da ambulância a todo
instante através do equipamento disponível;
LI. Não se ausentar do serviço até que o responsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja
transmitido o plantão.
LII. Registrar as intercorrências do plantão no Livro de Intercorrências do Condutor;
LIII. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação
periódica;
LIV. Zelar pela limpeza e higiene das bases descentralizadas juntamente com a equipe;
LV. Observar e praticar rigorosamente as orientações quanto à ergonomia;
LVI. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber, os
preceitos contidos na portaria n. 2048/2002 referente ao Condutor Socorrista, do MS e demais
regulamentações vigentes da Ministério do Saúde e da SES/MG.
PARAGRAFO ÚNICO - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária descrito no caput deste artigo, ensino fundamental completo, idade maior 21
anos, disposição pessoal para a atividade, 1 ano experiência com CNH D e normas exigidas pela
CTB para transporte de pacientes.
Art. 48 - A equipe da USB tem a seguinte composição:
a) Técnico de Enfermagem;
b) Condutor de Ambulância.
Art. 49 - As atribuições do Técnico de Enfermagem, emprego público de provimento efetivo, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais são:
I. Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades
de assistência de enfermagem;
II. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta
ou à distância do profissional enfermeiro;
III. Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em
urgências/emergências;
IV. Realizar manobras de extração manual de vítima, observar, reconhecer e descrever sinais
e sintomas, ao nível de sua qualificação;
V. Ministrar medicamentos por via oral e parenteral mediante prescrição do médico regulador;
VI. Fazer curativos;
VII. Prestar cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança;
VIII. Conhecer integralmente todos os equipamentos, materiais e medicamentos disponíveis na
ambulância e realizar manutenção básica nos mesmos;
IX. Realizar check–list diário no início e término de seu turno de trabalho, deixando a Unidade
Móvel em relação a equipamentos e medicações em perfeito estado de utilização, bem como da
maleta reserva, preservando o asseio e a limpeza da unidade, devendo relatar qualquer
intercorrência imediatamente à chefia imediata;
X. Estabelecer contato telefônico ou por meios dos sistemas disponíveis com a central de
regulação médica e seguir tuas orientações;
XI. Conhecer a estrutura de saúde local;
XII. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema
assistencial local, auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida;
XIII. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas;
XIV. Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica;
XV. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a
fim de auxiliar a equipe de saúde;
XVI. Comparecer, atuando ética e dignamente, a ao seu local de trabalho, conforme escala de
serviço pré-determinado e dele não se ausentar até a chegada do seu substituto;
XVII. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI);
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XVIII. Utilizar–se com zelo e cuidado das acomodações, veículos aparelhos e instrumentos
colocados para o exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo
como exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso;
XIX. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
XX. Obedecer a Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética de Enfermagem;
XXI. Anotar dados e preencher planilhas e formulários específicos do serviço;
XXII. Obedecer aos protocolos de serviço;
XXIII. Atender as determinações do Médico Regulador, atender normas legais e vigentes e
normas internas do serviço;
XXIV. Elaborar documentos e relatórios referentes ao serviço mediante solicitação da chefia e/
ou de acordo com os serviços de sua responsabilidade;
XXV. Suprir, quando necessário e de acordo com as necessidades do CISSUL/SAMU, as
folgas legais e ausência de empregados que cumpram a mesma função.
XXVI. Tratar com respeito e coleguismo os outros Médicos, Enfermeiros, Técnicos em
Enfermagem e Condutores de ambulâncias, liderando a equipe que lhe for delegada com ordem
e profissionalismo;
XXVII. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas;
XXVIII. Participar das reuniões convocadas;
XXIX. Participar das comissões de estudo e de trabalho, quando requisitado pela coordenação
do NEP;
XXX. Ser fiel aos interesses do serviço público, evitando denegri–los, dilapida–los ou conspirar
contra os mesmos;
XXXI. Utilizar e fazer usar equipamentos de proteção individual;
XXXII. Entregar o paciente ao hospital designado pelo médico regulador, informando ao médico
e equipe de enfermagem de plantão o atendimento prestado, solicitando do médico seu nome
completo, CRM e assinatura na ficha de atendimento da Unidade de Suporte Básico;
XXXIII. Acondicionar o lixo em sacos plásticos identificados como LIXO HOSPITALAR e dar–
lhes destino apropriado (hospital, expurgo da unidade de saúde), bem como materiais perfuro–
cortantes em recipientes apropriados;
XXXIV. Comunicar ao Enfermeiro de plantão quando da necessidade da permanência de materiais juntamente com o paciente nas unidades de saúde e, fazer a sua recuperação posteriormente;
XXXV. Participar da formação inicial e dos cursos de educação continuada oferecidos pelo
NEP;
XXXVI. Participar da troca imediata das unidades móveis caso venha apresentar pane mecânica e/ou elétrica, retirar todo e qualquer material, repor a unidade quando estas forem enviadas
para manutenção ou conserto;
XXXVII. Solicitar recarga de oxigênio sempre que necessário;
XXXVIII. Realizar a limpeza da viatura, seus materiais e equipamentos de acordo com os
protocolos estabelecidos juntamente com a equipe;
XXXIX. Realizar a reposição de equipamentos, medicamentos e materiais na unidade móvel;
XL. Entregar pertences do paciente na unidade de destino, fazendo–se identificar o receptor
por seu nome, emprego público ou função;
XLI. Conferir diariamente os materiais retidos nas Instituições, zelando pela manutenção dos
materiais e equipamentos de uso dos profissionais nos atendimentos nas unidades Móveis
através da conferência do Livro de Protocolos de Materiais retidos;
XLII. Ser responsável pelo preenchimento da APH quando em atendimento, assinando,
carimbando e repassando o caso para o médico da unidade receptora;
XLIII. Manter atualizado e apresentar no setor competente o registro profissional no COREN,
com jurisdição na área onde ocorra o exercício;
XLIV. Zelar pela limpeza e higiene das bases descentralizadas juntamente com a equipe;
XLV. Observar e praticar rigorosamente as orientações quanto à ergonomia;
XLVI. Ter, obrigatoriamente, disponibilidade para a capacitação, bem como para a requalificação periódica;
XLVII. Respeitar o horário de trabalho, determinado das 07:00 às 19:00 horas e das 19:00 às
07:00 horas, comparecendo com 15 (quinze) minutos de antecedência para a passagem de
plantão e intercorrências;
XLVIII. Além das especificações acima relacionadas, deverão ser observados, no que couber,
os preceitos contidos na portaria n. 2048/2002 do MS e demais regulamentações vigentes da
Ministério da Saúde, SES/MG e órgão de classe ao qual faz parte.
§ 1º - É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária
descrito no caput deste artigo, ensino médio completo e curso Técnico de Enfermagem com
registro no COREN e experiência de no mínimo 6 (seis) meses no cargo;
§ 2º - Na falta de profissionais técnicos em enfermagem para contratação tempóraria, após se
esgotarem todos os recursos legais vigentes, poderá a vaga ser preenchida, por um empregado
público enfermeiro, com expereência de no mínimo 6 (seis) meses, que tenha os dois registros
ativos de enfermeiro e técnico em enfermagem perante o COREN-MG.
Art. 50 - As atribuições do Condutor de Ambulância da USB, empregado público, são as mesmas
acima descritas no art. 47 que trata do Condutor de Ambulância da USA.
Art. 51 – O serviço Aeromédico - Suporte Áereo Avançado de Vida - SAAV, tem a seguinte
composição:
a) Médico do Aeromédico;
b) Enfermeiro do Aeromédico.
§ 1º. O Aeromédico foi instituído na Macrorregião do Sul de Minas por meio de convênio firmado
com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, assim sendo, a aeronave fica sobre o
comando dos militares do Batalhão Especial de Operações Aéreas;
§ 2º. O emprego público de “Médico intervencionista e regulador” e “Enfermeiro” seram os
ocupantes das funções de médico do aeromédico e enfermeiro do aeromédico, função gratificada de livre desginação e dispensa e/ou a critério e por conveniência da administração, durante sua jornada semanal regular de trabalho de 24 horas, desde que tenham sido considerados
aptos em processo interno regulamento pelo CISSUL/SAMU, Processo Declaratório e celebrem
ajuste individual quanto ao seu contrato de trabalho, nos termos do art. 444 da CLT.
Art. 52 - As atribuições do Médico do Aeromédico, que responde a Direção Médica são:
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I. Realizar a regulação Médica dos chamados efetuados pela central de regulação do SAMU/
192 de emergência em casos que entenda garantir um tempo resposta menor do que o atendimento
da USA;
II. Auxiliar os atendimentos terrestres;
III. Realizar a regulação Médica dos pedidos de transferência inter-hospitalares de alta
complexidade das Centrais de Regulação Regionais do SAMU/192 e dos SUS-FÁCIL;
IV. Respeitar as regulamentações vigentes da Ministério da Saúde e SES/MG que regem o
serviço.
§ 1º. É requisito para o provimento do emprego público efetivo descrito no caput deste artigo,
curso superior em Medicina com e registro no CRM e aprovação no TAF realizado pelo Corpo de
Bombeiros para exercer a função de acordo com as normas da corporação e avaliação médica
especifica prevista;
§ 2º. O Diretor Médico, poderá exercer a função de Médico do Aeromédico desde que tenha
realizado e siso aprovado no TAF realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, sem duplicidade na
remuneração;
§ 3º. Além das atribuições acima descritas o médico do Aeromédico observarem-se ainda as
mesmas atribuições do médico regulador/intervencionista previstas nos Arts. 41;
§ 4º. O médico do Aeromédico sempre reportará ao comandante da aeronave sobre as condições de voo, antes de regular a ocorrência.
Art. 53 - São atribuições do Enfermeiro do Aeromédico, que responde a Coordenação de
Enfermagem, as mesmas descritas para o Enfermeiro da USA previstas no art. 46.
§ 1º- É requisito para o provimento do emprego público efetivo e/ou contratação temporária
descrito no caput deste artigo, curso superior em Enfermagem com e registro no COREN e
aprovação no TAF realizado pelo Corpo de Bombeiros para exercer a função de acordo com as
normas da corporação e avaliação médica especifica prevista;
§ 2º - O Coordenador de Enfermagem, poderá exercer a função de Médico do Aeromédico desde
que tenha realizado e sido aprovado no TAF realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, sem
duplicidade na remuneração.
CAPITULO IV ESTRUTURA FÍSICA
COMPLEXO DA CENTRAL OPERATIVA DE REGULAÇÃO, SEDE ADMINISTRATIVA E BASES
DESCENTRALIZADAS
Art. 54 - O Complexo da Central Operativa de Regulação e a sede Administrativa do CISSUL/
SAMU funcionará com a seguinte estrutura física:
I. Central de Regulação Médica dos chamados de urgência;
II. Salas dos setores administrativos;
III. Sala das Coordenadorias de Enfermagem e NEP, Direção Médica e Departamento de Frota;
IV. Sala de estar/TV;
V. Copa/Cozinha;
VI. Banheiros masculino e feminino, inclusive para deficientes físicos;
VII. Dependências para repouso;
VIII. Farmácia e dispensa de medicamentos;
IX. Almoxarifado;
X. Área de higienização;
XI. Área para guarda das ambulâncias;
XII. Sala de limpeza e desinfecção de materiais;
XIII. Sala de preparo de materiais;
XIV. Guarita;
XV. Sala do Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico – SAME;
XVI. Recepção;
XVII. Vestiário;
XVIII. Acessibilidade;
XIX. Auditório;
XX. Área externa com estacionamento.
Art. 55 - Cada Base Descentralizada funcionará com a seguinte estrutura física:
I. Sala de estar;
II. Copa/Cozinha;
III. Banheiro (s);
IV. Dependências para repouso e concentração da equipe de atendimento;
V. Depósito de materiais e medicamentos (Almoxarifado/DML);
VI. Área de higienização, limpeza e desinfecção de materiais (expurgo);
VII. Estacionamento coberto e fechado para unidades móveis de atendimento, com escoamento
adequado para lavagem das mesmas. Exceto em caso de oficio solicitando que a lavagem seja
efetuada em outro local por parte do município que conta com a Base Descentralizada;
VIII. Em caso de a base descentralizada ser anexa a uma unidade de saúde, a mesma poderá
compartilhar todos os espaços, não sendo permitido aos dos incisos IV e VII acima descritos;
IX. A disponibilização do imóvel para instalação da Base Descentralizada é de responsabilidade
do município sede, sendo necessária a aprovação por parte do CISSUL/SAMU e, ficando a cargo
dos mesmos todas as exigências arquitetônicas mínimas exigidas pelo Ministério da Saúde além
das firmadas por convénio.
CAPITULO V
DO FUNCIONAMENTO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO E HORÁRIO DE TRABALHO
I. Linhas telefônicas de acionamento gratuito, através do número 192, que é o número nacional
para urgências médicas;
II. Sistema de Comunicação via tablet ou telefone permitindo comunicação da Central com
qualquer viatura e equipe de profissionais em missão dependendo do raio de alcance;
III. Aparelhos celulares para a comunicação direta entre a Central de Regulação, os profissionais e o sistema 192.
Art. 57 - São considerados serviços de apoio ao SAMU:
I. Rouparia – A lavagem das roupas é realizada por lavanderia conveniada, seja com Hospitais
ou outros órgãos afins. No município que possui Base Descentralizada a lavagem deverá ser
feita por órgão autorizado/indicado pelo Secretário de Saúde do Município em forma de acordo
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realizado em Assembleia Geral, sendo os gastos com tal serviço de responsabilidade do município, sob fiscalização da Coordenação de Enfermagem;
II. A desinfecção e esterilização de materiais são realizadas através de convênio com os
Municípios que contam com Base Descentralizada, Hospitais ou Unidades de Saúde, podendo
ser terceirizado o serviço, sob fiscalização da Coordenação de Enfermagem;
III. Manutenção Predial e manutenção e calibragem de equipamentos do CISSUL/SAMU – será
efetuada por empresas contratadas especificamente para tal fim, sendo observada a legislação
específica para esse tipo de contratação;
IV. Manutenção de Ambulâncias deverá ser feita por empresa terceirizada de forma centralizada
podendo ser descentralizada quando necessário, sob orientação e acompanhamento da
Coordenação de Frota;
V. Seguro das ambulâncias – cobertura de toda a frota oficial do CISSUL/SAMU e da tripulação;
VI. O abastecimento dos suprimentos para as Bases Descentralizadas é feito em veículo
próprio através de um servidor designado do CISSUL/SAMU segundo um cronograma semanal
elaborado em parceria com a Gerência de Logística.
Art. 58 – Os regimes de carga horária de plantões dos empregados públicos do CISSUL/SAMU,
conforme já especificado por cargo, são os seguintes:
REGIME DE TRABALHO
JORNADA
Administrativo e ou operacional 8h diárias – 40 horas semanais
Operacional
12 X 36
Operacional
24 X 72
Operacional
24h em turno único semanal para profissionais que
possuam
tal carga horária.
Auxiliar de regulação médica/
Telefonista Auxiliar e Controlador
de Frota/Rádio Operador
6h diárias, em seis dias da semana - 36 horas semanais.
PARÁGRAFO ÚNICO. Os empregados públicos comissionados (Gerências, Coordenações,
Assessoria, Chefias dentre outras de livre nomeação e exoneração, designação e dispensa)
estão à disposição do CISSUL/SAMU, presencial e a distância dentro de suas atribuições.
Art. 59 – Tanto o Complexo da Central Operativa de Regulação e a sede Administrativa, quanto
nas Bases Descentralizadas haverá folha ou relógio de ponto destinado ao registro da hora de
entrada e saída do pessoal.
CAPITULO VI
DA SAÚDE DO EMPREGADO
Art. 60- Além do PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional realizado no ato
da admissão, o CISSUL/SAMU poderá exigir do seu pessoal, quando julgar conveniente, que se
submeta a inspeção de saúde, realizada por profissional de sua identificação.
PARAGRAFO ÚNICO - O CISSUL/SAMU notificará o empregado, designando local, dia e hora em
que se realizará a inspeção acima referida, sendo considerada falta, sua recusa ou não
comparecimento.
CAPITULO VII
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 61 - O servidor será submetido a avaliação de desempenho individual ou quando a
coordenação julgar necessária, mediante as regulamentações prevista da CLT e anualmente.
Art. 62 - A avaliação de desempenho a que se refere o Art. 61 obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, observados os seguintes critérios:
I. Qualidade e produtividade do trabalho;
II. Iniciativa;
III. Postura;
IV. Aproveitamento em programa de capacitação;
V. Assiduidade e pontualidade ao serviço e aos treinamentos promovidos pelo NEP;
VI. Uso adequado dos equipamentos e instalações de serviço;
VII. Capacidade de trabalho em equipe;
VIII. Cumprimento dos protocolos;
IX. Domínio teórico e prático.
§ 1º. A aplicação dos critérios a que se refere o caput deste artigo e os sistemas de avaliação
será estabelecida em atos próprios do Secretário Executivo/Coordenador Geral do CISSUL/
SAMU;
§ 2º. O Consórcio dará ao servidor conhecimento prévio das normas, e critérios a serem
utilizados na avaliação de desempenho de que trata esta Portaria.
Art. 63 - É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do
processo que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.
CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 64 - Os Anexos I, II, III e IV nesta Portaria demonstram a estrutura organizacional do CISSUL/
SAMU em um organograma.
Art. 65 - As ordens e instruções de serviço serão comunicadas individualmente a cada empregado
ou afixadas nas bases e setores, para conhecimento geral.
Art. 66 – Deve o setor de RH dar ciência a todos os funcionários do CISSUL/SAMU acerca da
presente Portaria e a mesma deverá ficar à disposição para consulta em todas as Bases
Descentralizadas, na Sede Administrativa e Operacional do SAMU/192 da Macrorregião Sul de
Minas e a Divisão de Comunicação disponibiliza-lo no site oficial do Consórcio.
Art. 67 – Além das atribuições estabelecidas pela presente Portaria, os empregados públicos,
deverão sujeitar-se ao Regimento Interno, Editais de Concurso Público, Resoluções, Portarias e
demais normas internas do CISSUL/SAMU, devidamente regulamentadas.
Art. 68 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha, MG, 29 de janeiro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Presidente em exercício do CISSUL/SAMU

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

71

FEVEREIR
O DE 2021
FEVEREIRO

ANO XXI - nº 1329

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL DOS CONSELHOS, DIRETORIA EXECUTIVA (ÀREAS
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CISSUL/SAMU)
ANEXO I
CONSELHO DIRETOR
CONSELHO FISCAL
DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO TÉCNICO EXECUTIVO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 013/2021, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE OCUPANTE DE EMPREGO PÚBLICO COMISSIONADO.
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 o Sr. MATHEUS SANTOS ALCÂNTARA para o emprego público comissionado de
OUVIDOR.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Varginha/MG, 1º de fevereiro 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 014/2021, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO PREVENTIVO DE EMPREGADO PÚBLICO, DECORRENTE DE
ABERTURA DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 494, da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho);
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar, em razão da gravidade dos fatos narrados, a suspensão preventiva do
empregado público O.J.D.A. nos termos do art. 494 da CLT, até o término da investigação, sem
prejuízo de seus vencimentos e vantagens, tendo em vista o Despacho do Secretário Executivo.
Parágrafo Único. O afastamento de que trata o caput deste artigo é decorrente do Despacho
que determina o afastamento preventivo do empregado público.
Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE POSSE PARA O BIÊNIO 2021/2022
No primeiro dia de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, foi dada posse pelo
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU – Consorcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do
Sul de Minas, Sr. Jovane Ernesto Constantini, ao Presidente do Conselho Diretor, Ilmo. Sr. Diogo
Curi Hauegen, Prefeito de Caxambu e, os seguintes membros que compõem a sua CHAPA I, Silvio
Antônio Felix, 1º Vice- Presidente e Prefeito de Bueno Brandão; Luiz Gonzaga Ribeiro Neto, 2º
Vice- Presidente e Prefeito de Serrania; Letícia Aparecida Belato Martins, 1ª Secretária e Prefeita
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de Monsenhor Paulo; Alex Leopoldino de Lima, 2º Secretário e Prefeito de Heliodora; Hideraldo
Henrique Silva, 3º Secretário e Prefeito de Boa Esperança; Juliano Diniz de Oliveira, Conselheiro
e Prefeito de Alagoa; Vérdi Lúcio Melo, Conselheiro e Prefeito de Varginha; Paulo Cesar Vaz,
Conselheiro e Prefeito de Piumhi; Suely Alves Ferreira Lemos, Conselheira e Prefeita de Delfinópolis, Diego Rodrigo de Oliveira, Conselheiro e Prefeito de Passos e, João Paulo Facanali de
Oliveira, Conselheiro e Prefeito de Albertina, eleitos por aclamação, na Assembleia Ordinária no
dia 11 de janeiro de 2021, para um mandato de 02 (dois) anos, com início em 01 de fevereiro de
2021 e termino em 31 de janeiro de 2023.
O Presidente do Conselho Diretor e seus membros, ao assumirem suas funções, se comprometem em respeitar fielmente o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público do CISSUL/SAMU que o
rege, em estrita observância às normas legais vigentes e assim, eu, Jovane Ernesto Constantini,
Secretário Executivo, lavro este Termo de Posse, assinado por mim e pelo Presidente do Consyuelho Diretor, Sr. Diogo Curi Hauegen.
Varginha, MG, 01 de fevereiro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU
Após as formalidades da posse do Ilmo. Sr. Diogo Curi Hauegen, como Presidente do Conselho
Diretor do CISSUL/SAMU, e de seus membros, na forma do artigo 22, inciso II do Estatuto do
CISSUL/SAMU, o Presidente declarou empossado os membros do Conselho Fiscal eleitos por
aclamação, na Assembleia Ordinária de 11 de Janeiro de 2021 com a seguinte composição: Luiza
Maria Lima Menezes, Presidente e Prefeita de Nepomuceno; Nelson Alves Lara, Vice-Presidente
e Prefeito de Guapé; Tovar dos Santos Barroso, Secretário Geral e Prefeito de Careaçu; Marco
Antônio Mansur Moreira, Conselheiro e Prefeito de Seritinga; Margot Navarro Graziani Pioli,
Conselheira e Prefeita de Andradas e Custódio Ribeiro Garcia, Conselheiro e Prefeito de São
Pedro da União, que ao assumirem suas funções no Conselho Fiscal, se comprometem em
respeitar fielmente o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público do CISSUL/SAMU que o rege, em
estrita observância às normas legais vigentes e, assim eu, Jovane Ernesto Constantini, Secretário Executivo, lavro este Termo de Posse, assinado por mim, pelo Presidente do Conselho Diretor,
Sr. Diogo Curi Hauegen e pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Luiza Maria Lima Menezes.
Varginha, MG, 01 de Fevereiro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU
LUIZA MARIA LIMA MENEZES
Presidente do Conselho Fiscal do CISSUL/SAMU
Dando continuidade o Ilmo. Sr. Diogo Curi Hauegen, como Presidente do Conselho Diretor do
CISSUL/SAMU, e de seus membros, na forma do artigo 45 do Estatuto do CISSUL/SAMU, o
Presidente declarou empossado os membros do Conselho Técnico Executivo eleitos por
aclamação, na Assembleia Ordinária de 11 de Janeiro de 2021 para igual mandato do Conselho
Diretor, com a seguinte composição: Francisco Cássio Gervásio, Conselheiro e Secretário
Municipal de Saúde de Santa Rita do Sapucaí; Alessandra Lancetti Avelino, Conselheira e Secretária Municipal de Saúde de Brasópolis, pelas duas vagas da Regional de Saúde de Pouso
Alegre; Rafaela Gama Reis Marques, Conselheira e Secretária Municipal de Saúde de Coqueiral;
Marcio Alexandre, Conselheiro e Secretário Municipal de Saúde de São Sebastião do Rio Verde,
pelas duas vagas da Regional de Saúde de Varginha; Mirian Cristina Figueiredo, Conselheira e
Secretária Municipal de Saúde de Divisa Nova, pela vaga da Regional de Saúde de Alfenas e,
Edina Aparecida de Andrade, Conselheira e Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza de
Minas, pela vaga da Regional de Saúde de Passos, que ao assumirem suas funções no Conselho Técnico Executivo, se comprometem em respeitar fielmente o Estatuto e o Contrato de
Consórcio Público do CISSUL/SAMU que o rege, em estrita observância às normas legais vigentes
e, assim eu, Jovane Ernesto Constantini, Secretário Executivo, lavro este Termo de Posse,
assinado por mim e pelo Presidente do Conselho Diretor.
Varginha, MG, 01 de Fevereiro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor do CISSUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO A ARP Nº 013/2020
PROCESSO Nº 086/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 013/2020 para item: Saco de lixo,
Item 07.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul.
Contratada: Eco Plast Comercio e Industria Ltda
CNPJ: 20.161.464/0001-97
Valor do realinhamento: de R$ 94,89 (noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) para
118,61 (cento e dezoito reais e sessenta e um centavos).
Equivalente ao percentual de 25%.
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.33903000000.102
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º da Lei 8.666/93
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 04 de fevereiro de 2021. Thamara Carvalho Moreno/ Presidente da CPL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
4º TERMO ADITOVO AO CONTRATO Nº 002/2018
PROCESSO Nº 004/2018
Objeto: 4º Termo aditivo para prorrogação de vigência e aditamento para acréscimo de 10,6322%
referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro automotivo de ambulâncias que compõe a frota do Cissul/Samu localizadas nas 35 (trinta e cinco)
bases da macro região do sul de minas.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S/A
Cnpj: 61.074.175/0001-38
Valor: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)
Dotação orçamentária: 0100.1030200012.001.33903900000.102
Base Legal: Artigo 57, II e 65, II, ‘d’, §1º, da lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 04 de fevereiro de 2021 - Thamara Carvalho Moreno/Presidente da CPL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 012/2021
DISPENSA Nº 012/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças para manutenção
do gerador de energia.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Taurus Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda
Cnpj: 68.523.273/0001-54
Valor: R$ 1.585,00 (hum mil quinhentos e oitenta e cinco reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.33903000000.202
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021 - Thamara Carvalho Moreno/Presidente da CPL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 013/2021
DISPENSA Nº 013/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de módulo
sombreador no estacionamento da base descentralizada da cidade de Pouso Alegre.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Taurus Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda
Cnpj: 17.236.328/0001-04
Valor: R$ 1.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.44905200000.102
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021 - Thamara Carvalho Moreno/Presidente da CPL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PROCESSO Nº 013/2021
DISPENSA Nº 013/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de módulo
sombreador no estacionamento da base descentralizada da cidade de Pouso Alegre.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Taurus Locações de Maquinas e Equipamentos Ltda
Cnpj: 17.236.328/0001-04
Valor: R$ 1.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.44905200000.102
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 03 de fevereiro de 2021 - Thamara Carvalho Moreno/Presidente da CPL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
PROCESSO Nº 014/2021
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL, torna público,
para conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Federal nº 7.892/2013,
Decreto Estadual nº 43.635 de 20 de outubro de 2003, Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006.e suas alterações, realizará LICITAÇÃO PÚBLICA, conforme
autorização do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Jovane Ernesto Constantini, constante no
processo, pelo que segue:
DOTAÇÃO: 0100.1030200012.001.33903900000.102 – Fonte - 00005-102 - GESTÃO DO SAMU
/ RATEIO e 0100.1030200012.002.33903900000.102 - Fonte - 00015-102 - GESTÃO DO
CONSÓRCIO.
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM PURIFICADORES DE ÁGUA, COM POSSÍVEL TROCA DE PEÇAS POR UM PERÍO-
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DO DE 12(DOZE) MESES
DATA ABERTURA: 19/02/2021
HORÁRIO: 08:30:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às
17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site http://
cissul.saude.mg.gov.br/licitacoes/editais/ ou ainda pelo e-mail: EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO
EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 014/
2021 - CISSUL, torna público, que realizará Licitação Pública, com a Finalidade: Contratação de
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em purificadores de água, com
possível troca de peças por um período de 12(doze) meses. Data Abertura: 19/02/2021 - Horário:
08:30:00 - Tipo: Menor Preço por Lote. O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro
Boa Vista, Varginha/MG, no site www.cissul.saude.mg.gov.br/licitacoes/editais/ ou ainda pelo email: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os interessados em participar deste Pregão deverão
comparecer utilizando máscaras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde.

Sarah Castro de Oliveira Morales, Pregoeira do CISSUL. Varginha/MG, 04 de fevereiro de
2021.licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os interessados em participar deste Pregão deverão
comparecer utilizando máscaras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde.
Sarah Castro de Oliveira Morales, Pregoeira do CISSUL. VARGINHA/MG, 04 DE FEVEREIRO
DE 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Nº 001/2021 - PROCESSO Nº 014/2021 - CISSUL, torna público, que realizará Licitação Pública,
com a Finalidade: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva
em purificadores de água, com possível troca de peças por um período de 12(doze) meses. Data
Abertura: 19/02/2021 - Horário: 08:30:00 - Tipo: Menor Preço por Lote. O inteiro teor do Edital
Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João
Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site www.cissul.saude.mg.gov.br/
licitacoes/editais/ ou ainda pelo e-mail: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os interessados em
participar deste Pregão deverão comparecer utilizando máscaras, em atendimento às
recomendações do Ministério da Saúde. Sarah Castro de Oliveira Morales, Pregoeira do
CISSUL. Varginha/MG, 04 de fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos 5.923/2020, 12.313/2020, 17.814/2020 e 18.151/2020 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
ANA LUIZA RODRIGUES E SILVA MIRANDA

CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO
1

BARBARA PATRICIA PINTO DA SILVA MAIA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

BEATRIZ SOUZA TERRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

BRUNA APARECIDA FLORINDO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

CAMILA LYRA SILVA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

CARLOS ANSELMO SANTOS VALIM

TÉCNICO ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ELISÂNGELA DE ANDRADE SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ERIVELTO REIS CHAGAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

GABRIELA DE OLIVEIRA PRIOLI

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

IRAI ROSARIA MATOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

JÉSSICA DE CÁSSIA ROSA JUVENTINO

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

JOSÉ ANTÔNIO PEREIRA DEVASTON

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL

2

KARINA AUGUSTA FREITAS

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

2

LILIANE DA SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MARCELA DE FÁTIMA NASCIMENTO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

MICAELA FÉLIX DE OLIVEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

PAULA BEATRIZ REIS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ROSANA MARIA MESSIAS LEMES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ROSEANE DELFINO DA SILVA PEREIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

SARA IANE DA SILVA ASSIS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

SHAIENE DE ASSIS SANTOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

SUELY MARIA DE MELO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

PERÍODO
06/01/2021 até 05/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
11/01/2021 até 10/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
06/01/2021 até 05/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/12/2020 até 17/03/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/01/2021 até 06/07/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/01/2021 até 06/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
06/01/2021 até 05/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
06/01/2021 até 05/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/01/2021 até 12/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
12/01/2021 até 11/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/12/2020 até 16/03/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
15/01/2021 até 13/07/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
10/12/2020 até 06/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
11/01/2021 até 10/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/01/2021 até 06/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/01/2021 até 12/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/01/2021 até 07/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/01/2021 até 05/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/01/2021 até 06/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/01/2021 até 06/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/01/2021 até 12/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
12/01/2021 até 11/04/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

NOME
ÁLVARO RICARDO AMARAL
ANDREA APARECIDA ZANOLA
CLEUSIMAR CARDOSO ALVES DE ALMEIDA
CRISTIAN RODRIGO DE FARIA
CYNTHIA PROCÓPIO DE TOLEDO BUENO MAIOLINI
DANUZA FÉLIX OLIVEIRA
ELISLARA MONTOVANI
ELIZABETH APARECIDA BALBINO BRÍGIDA
ERCÍLIA ALMEIDA DOS SANTOS
FERNANDA SOUZA MATTOS
GIZELE CRESPO FERREIRA DE OLIVEIRA
GUILHERME MARTINS DE SOUZA LOPES
IZABELA PAIVA FERREIRA
JOSELIA MARINA GUIDI
LUCAS STABILE
MAGNA EDIMÉIA ALVES
MARCOS EDUARDO BUENO CORCETTI
MARCOS OLÍMPIO MEGDA JUNIOR
NOME
MARIANA DE SIQUEIRA
MARIANA SANTOS CARVALHO
MARIANI APARECIDA JUNQUEIRA SILVA
MARILIA DIAS
MARLENE QUEIOSTE
MARLI JUÇARA JUSTINO FAIS
MISLAINE JULIANA DA CRUZ GOUVEIA
PRISCILA SILVA OLIVEIRA ALVES
SÔNIA APARECIDAANTENOR
SUELI APARECIDA PROTÁSIO
THAIANE RODRIGUES LIMA
VANDERLÉIA DE FÁTIMA SILVA BUENO

TERMO DE ADITIVO
CARGO
TNS/ES/MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PROFESSOR P-II
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
TNS/ES/MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/FISIOTERAPEUTA
AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

ADITIVO EM
29/12/2020
29/12/2020
20/01/2021
22/12/2020
22/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
22/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
10/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
10/12/2020
ADITIVO EM
29/12/2020
29/12/2020
10/11/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
10/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
29/12/2020

NOME
BRUNA APARECIDA FLORINDO
BARBARA PATRICIA PINTO DA SILVA MAIA
CARLOS ANSELMO SANTOS VALIM
ITALO GOMES DENELLE VENTURELLI
JOÃO VICTOR FERREIRA NETO
PAULA CAMPOS REIS
PAULA MENDES FERREIRA

TERMO DE DISTRATO
CARGO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉD.PLANT.CIRURGIAO GERAL
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLINICO GERAL
TNS/ES/MÉD.PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉD.PLANT.PEDIATRA

DISTRATO EM
23/12/2020
17/01/2021
13/01/2021
20/12/2020
01/01/2021
26/12/2020
22/12/2020

Varginha, 31 de janeiro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

74

