Banco Safra inaugura
escritório de investimentos
em Varginha
Instalado na avenida Otávio Marques de Paiva, Bairro Santa
Luiza, o escritório de investimento do Banco Safra, por meio da
OKUS Capital, oferece atendimento para pessoa física e jurídica.
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Inaugurada a Alcob Company, que se transferiu de Ribeirão Preto (SP) para Varginha
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SUSTENTABILIDADE NAS RELAÇÕES
DO TRABALHO COMO DIFERENCIAL
PARA O SETOR PÚBLICO
Antes de adentrar no tema Sustentabilidade e Saúde e
Segurança do Trabalho, deve-se entender a definição do conceito
de desenvolvimento sustentável, conforme exposto pela
Organização das Nações Unidas – ONU, que diz: desenvolvimento
sustentável é a economia humana capaz de suprir as necessidades
das gerações presentes sem comprometer a capacidade das
gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Citada
a definição, é possível entender a importância do tema para o
serviço público, uma vez que os negócios e serviços devem ser
feitos levando-se em consideração o equilíbrio entre os fatores
ambientais, sociais e econômicos e os resultados dos processos
públicos precisam refletir esse equilíbrio.
Os objetivos do desenvolvimento sustentável abordam
questões que afetam diretamente a todos, desde a população até
os servidores e todos aqueles que compartilham direta e
indiretamente o ambiente municipal. Segundo a Organização das
Nações Unidas, são 17 objetivos que devem ser alcançados a fim
de se obter o desenvolvimento sustentável. Porém, nesse texto
será abordado o oitavo objetivo, que trata do Trabalho Decente e
Crescimento Econômico, cuja premissa é promover o
desenvolvimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável;
emprego produtivo e salário decente para todos, além de promover
ambientes de trabalho seguros e protegidos.
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Portanto, por si só, pode-se perceber que há total conexão
entre Sustentabilidade e a Saúde e Segurança do Trabalho, de
maneira a levar em conta a melhoria dos processos produtivos, além
da adequação do serviço público à legislação ambiental, reduzindo
seus impactos negativos e agregando valor econômico à instituição.
No aspecto social, há uma melhora nas relações com os servidores
e com a própria comunidade, ou seja, o bem-estar dos servidores, a
preservação do ambiente de trabalho e os resultados econômicos
devem estar integrados e não podem ser dissociados. Nesse
momento, passa-se a conhecer a seguinte equação: Sustentabilidade
+ Relações do Trabalho = Aumento da Competitividade.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT,
acidentes e doenças do trabalho, além de incapacitar e matar
pessoas, cujo valor é inestimável, trazem perdas anuais de 4% do
PIB mundial; no Brasil pode alcançar mais de 250 bilhões de reais.
Dados os números em questão, nota-se que a Saúde e Segurança
do Trabalho deve permear o núcleo estratégico e de planejamento
da organização e, não somente, ser tratada como uma ação. Ao não
ser adotada no ambiente laboral, têm-se as seguintes
consequências: tempo perdido, destruição de equipamentos e
materiais, interrupção dos serviços, salários pagos aos servidores
afastados, pagamento de altos prêmios e seguros, maculação da
imagem da instituição e ações por danos morais. O não investimento
em Saúde e Segurança do Trabalho com o pensamento de que se
está gerando economia, na verdade, pode acarretar grandes custos
no futuro, uma vez que se deixa de investir em prevenção e passase a arcar com as consequências.
Do contrário, investindo-se em Saúde e Segurança do
Trabalho têm-se os seguintes ganhos: aumento da produtividade,
diminuição do absenteísmo, redução de mortes, redução de doenças
e mutilações, aumento da satisfação no trabalho, redução do risco
de perda de imagem, redução de despesas com ressarcimento e
indenizações.
Com isso constata-se que o tema Sustentabilidade e Saúde
e Segurança do Trabalho estão interligados e que ocupam grau de
elevada importância dentro das instituições em todos as esferas da
administração.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Varginha é contemplada como Referência
Macrorregional no Serviço de Atenção Especializada
Varginha foi contemplada com o credenciamento
como Referência Macrorregional de Serviço de
Atenção Especializada - SAE, visando fortalecer a
carteira de serviços para as condições crônicas
transmissíveis, mantendo a vigilância, assistência,
prevenção, promoção, tratamento, reabilitação e
educação em saúde para os casos mais complexos.
O município também vai implantar o Centro de
Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs)
com o objetivo de beneficiar uma parcela especial da
população com doenças ou condições especiais de
saúde, que precisa de vacinas não contempladas no
Programa Nacional de Imunizações - PNI - no âmbito
do SUS MG.
“Com a implantação do SAE/Ampliado e com o
envolvimento da gestão para a manutenção,
acreditamos que os resultados desta iniciativa trarão
grandes benefícios para os pacientes residentes em
Varginha e em outros municípios, pois irá favorecer o
acesso aos serviços especializados e de alta
complexidade existentes na cidade, garantirá a
resolutividade, confidencialidade e anonimato dos

pacientes cadastrados e permitirá maior agilidade no
enfrentamento dos problemas”, afirmou o prefeito
Verdi Melo.
O modelo atual desenvolvido na Policlínica Central
está muito sintonizado ao preconizado pelo Ministério
da Saúde, nas ações desenvolvidas pelo SAE/CTA.
Porém, se faz necessário otimizar e promover
interação do quadro de profissionais a fim de
possibilitar o acompanhamento das ações e serviços

dispensados às pessoas que procuram o serviço.
Para isso é necessário o investimento na capacitação
dos profissionais envolvidos no processo das ações
de prevenção, assistência e epidemiologia dos
agravos contemplados no projeto. Todo o
investimento com as equipes e na estrutura da
unidade, que virá desse credenciamento, irá
influenciar na qualidade do atendimento das pessoas
que buscam o serviço, por isso a importância do
credenciamento do SAE - Ampliado.
Incluem-se como condições e doenças crônicas
transmissíveis: HIV/AIDS, Tuberculose, Hanseníase,
Leishmaniose, Hepatites Virais e as infecções
sexualmente transmissíveis. “Muito orgulhoso dessa
conquista. Nosso SAE sempre foi minha menina dos
olhos desde minha chegada a Varginha para
implantação do programa de controle das Hepatites
virais e ver nosso trabalho se tornar referência
macrorregional, traduz toda trajetória do trabalho de
nossa equipe”, comemora Luiz Carlos Coelho,
infectologista e secretário municipal de Saúde de
Varginha.

Prefeitura publica Decreto alterando medidas
restritivas e dando outras providências sanitárias
A Prefeitura publicou no último dia 30,
Decreto que alterou medidas restritivas e
deu outras providências dentro do
município. Saiba o que mudou:
* Restaurantes, bares, lanchonetes,
pizzarias, lojas de conveniência e
estabelecimentos congêneres, inclusive
aqueles, dentro de áreas de shoppings,
poderão funcionar todos os dias da
semana, das 9h às 23h, com entrada
permitida até às 22h, sendo que, após às
23h, ficarão autorizados a funcionar
apenas na modalidade de entrega em
domicílio (delivery), observado o que
dispõe os §§ 1º e 2º do presente artigo.
* Ficam proibidos,enquanto não houver
autorização em contrário, o consumo no
local, a distribuição, a venda, a
comercialização, a retirada e a entrega em
domicílio de quaisquer bebidas alcoólicas,
entre 23h e 5h, todos os dias da semana.
* Os clubes e associações em geral ficam

autorizados a funcionar dentro do horário
compreendido entre 8h e 20h, de segunda
a sábado, proibindo-se o funcionamento
aos domingos e feriados, salvo nas
hipóteses previstas no art. 9º deste
Decreto.
- Fica proibida a utilização de áreas gourmet
e saunas, salvo, no caso das saunas, para
uso não coletivo, e desde que haja
expressa
recomendação
médica,
comprovada documentalmente pelo
associado.
- Fica autorizado, de segunda a sábado, das
5h às 20h, o uso de piscinas em clubes e
estabelecimentos de natação em geral que
possuam autorização para funcionar, e
desde que a utilização não seja para fins
recreativos, devendo ser acompanhada por
profissional técnico, o qual será
responsável
juntamente
com
o
estabelecimento
por
eventual
descumprimento dos protocolos sanitários.
*A prática de atividades físicas e de
esportes amadores coletivos fica

autorizada, de segunda a sábado, das 8h
às 20h, e aos domingos e feriados, das
6h às 13h, desde que realizada em
associações, clubes ou demais
estabelecimentos
que
possuam
autorização de funcionamento expedido
pela Prefeitura de Varginha, sendo que
os estabelecimentos e os usuários serão
responsabilizados administrativa, civil e
criminalmente se os protocolos sanitários
não forem respeitados integralmente”.
* Cursos livres - As aulas ministradas em
cursos livres, bem como o funcionamento
dos Centros de Formação de Condutores
(CFC’s), ficam autorizados, de segunda
a sábado, das 5h às 22h, conforme os
protocolos sanitários municipais já
oportunamente disponibilizados”.
O Decreto nº 10.333/2021, com as
modificações levadas a efeito por este
Decreto, tem sua data de vigência
prorrogada até o dia 14 deste mês de
maio.
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Prefeitura se organiza para entregar cestas
de alimentos para estudantes
A Prefeitura de Varginha, por meio
do Setor de Merenda Escolar da
Secretaria Municipal de Educação SEDUC - iniciou o processo de
aquisição de kits da Agricultura
Familiar e cestas de alimentos que
serão entregues às famílias dos
estudantes da Rede Municipal de
Ensino. Para isso, está em andamento
o processo licitatório e a chamada
pública para posterior distribuição aos
alunos conforme legislação vigente.
Tanto as cestas de alimentos quanto
os kits de agricultura são compostos
por mantimentos que comporiam a
alimentação escolar neste período de
aulas remotas.
Nas cestas serão disponibilizados
arroz, feijão, macarrão, acucar, molho
de tomate, óleo de soja, sardinha,
bolacha de água e sal e bolacha

maizena.
Já os kits de agricultura variam com
a disponibilização de frutas e legumes,
conforme os oferecidos em cada
instituição.
Todos os estudantes matriculados
nos Centros Municipais de Educação
Infantil - CEMEIs e nas Escolas
Municipais têm direito de receber os
kits e as cestas, que serão adquiridos
com recursos enviados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e complementados
com recursos próprios, uma vez que
os recursos do FNDE não são
suficientes para a compra universal dos
alimentos.
A distribuição dos kits de agricultura
e das cestas de alimentos está prevista
para a segunda quinzena do mês de
maio.

Nenhum caso positivo foi
registrado na testagem dos
profissionais da rede
municipal de Educação
A Prefeitura realizou uma testagem
dos profissionais da rede municipal
de ensino, às vésperas do início das
aulas presenciais pelo sistema
híbrido nas escolas municipais. A
aplicação do teste rápido de antígeno
para testagem da Covid-19, foi feita no
domingo, 02, fazendo parte do
inquérito epidemiológico realizado
pela Secretaria Municipal de Saúde.
Dos 913 profissionais da educação
voluntários cadastrados, 530
compareceram. Todos apresentaram
resultado negativo para a Covid-19.
Foram disponibilizadas as unidades
básicas e a Policlinica Central para as
testagem realizadas pelas equipes da
Secretaria de Saúde com apoio das
equipes da Secretaria de Educação.
Finalizando a primeira etapa do
inquérito epidemiológico, que
acompanhará o retorno às atividades
presenciais, pelo protocolo híbrido,
da educação municipal.

Seduc cria projeto Alfabetiza Mais
com foco na alfabetização em tempos
de distanciamento social
A Secretaria Municipal de Educação de Varginha - Seduc - buscando
aperfeiçoar o processo de alfabetização, tanto da língua portuguesa como de
matemática, desenvolverá pelo Portal da Educação Varginha e por meio de
ferramentas digitais de comunicação, o projeto “ALFABETIZA MAIS”. O objetivo
é promover o ensino de habilidades básicas para a leitura, escrita e matemática
em meio ao distanciamento social pelo qual passam as crianças.
Serão vídeos curtos, objetivos e de muita ludicidade apresentados por
docentes da Rede Municipal de Ensino e atividades complementares, onde
serão ofertados gradativamente os conteúdos necessários ao aprendizado.
Diariamente as crianças serão motivadas a aprender. “Sabemos que não
está sendo uma tarefa fácil para os docentes e famílias, e que exige muitas
adaptações. A família passa a ser o principal canal entre as crianças e a
escola. Acreditamos no êxito desse projeto e no fortalecimento dos vínculos e
saberes”, destaca do prefeito Vérdi Melo.

A Prefeitura de Varginha disponibiliza canais para retirada de boletos para débitos inscritos em
Dívida Ativa. Siga os seguintes passos:
- Acesse o site da prefeitura www.varginha.mg.gov.br
- Posicione o mouse sobre a aba "Serviços";
- Clique em "Dívida Ativa";
Para boletos de IPTU, Taxa de Iluminação e demais débitos IMOBILIÁRIOS:
- Clique em "Emissão de boleto a vista imobiliário"
- Informe o CPF/CNPJ (com ponto, hífen e barra)
- Informe o registro OU a inscrição (apenas números)
- Clique em "Pesquisar"
- Marque os boletos que quer emitir e clique em "Gerar Boleto"
Para boletos de Taxa de Alvará, ISS, Simples Nacional e demais débitos MOBILIÁRIOS:
- Clique em "Emissão de boleto a vista imobiliário"
- Informe a inscrição (apenas números)
- Informe o CPF/CNPJ (com ponto, hífen e barra)
- Clique em "Pesquisar"
- Marque os boletos que quer emitir e clique em "Gerar Boleto"
Dúvidas frequentes:
ONDE ENCONTRO O REGISTRO/INSCRIÇÃO?
O número de registro/inscrição pode ser facilmente localizado no seu carnê de IPTU, na própria capa e
acima do nome do proprietário. O registro possui 7 dígitos e a inscrição 12 dígitos. No caso de débitos
mobiliários, a inscrição consta no próprio alvará e possui 6 dígitos.
QUANTO TEMPO LEVA PARA A COMPENSAÇÃO DO BOLETO?
O tempo pode variar de 2 a 3 dias úteis.
ONDE POSSO EFETUAR O PAGAMENTO?
Os bancos conveniados com a Prefeitura de Varginha são: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú,
Sicoob e Casas Lotéricas.
EM QUANTO TEMPO CONSIGO A CERTIDÃO NEGATIVA?
A certidão negativa pode ser retirada cerca de 2 a 3 dias úteis após o pagamento.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 06 DE MAIO DE 2021

05

ANO XXI - nº 1343

DU
AS IN
AUGURAÇÕES
DUAS
INA

Grupo Alcob Company inaugura unidade em Varginha
Na quarta-feira, 5, juntamente com o vice-prefeito
Leonardo Ciacci e os secretários de Desenvolvimento
Econômico, Juliano Cornélio e de Meio Ambiente,
Joadylson Barra Ferreira, o prefeito Vérdi Melo
participou da inauguração de uma nova indústria em
Varginha.Trata-se da Alcob Company, que se
transferiu de Ribeirão Preto (SP) para Varginha
trazendo o grupo econômico que é a indústria de
cobre.
A unidade, instalada no Distrito Industrial Miguel

de Lucca (próximo ao Bairro Imaculada Conceição),
produz vergalhão de cobre a partir da reciclagem do
produto, com a geração inicial de 43 novos empregos
diretos podendo chegar em um curto espaço de
tempo a 70. O Grupo ainda traz a linha de reciclagem
de alumínio que vai produzir os lingotes à base do
metal, além de uma transportadora.
“Com a reestruturação da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, estamos trabalhando
na busca de novos investimentos para Varginha

buscando o reequilíbrio da nossa economia, que foi
largamente prejudicada com a chegada da
pandemia. Graças ao trabalho do nosso secretário
Juliano Cornélio e equipe, estamos caminhando a
passos largos. Hoje inauguramos a unidade do
Grupo Alcob Company com um faturamento
expressivo, e a contrapartida do município na
orientação de logística, meio ambiente e auxílio na
busca de incentivos fiscais em nível de estado”,
disse o prefeito Vérdi Melo.

Banco Safra inaugura escritório de investimentos em Varginha
O prefeito Vérdi Melo e sua equipe participaram, no dia 5, da inauguração
do escritório de investimento do Banco Safra, que se instala na cidade por
meio da OKUS Capital. O atendimento será tanto para pessoa física como
também para jurídica, com a oferta de investimentos, financiamentos e
outros serviços para o setor econômico e empresarial do município.
“Hoje realmente foi um grande dia. Duas inaugurações e dois novos
empreendimentos para a cidade. Me sinto extremamente feliz com a vinda
do Banco Safra para Varginha, que acreditou no potencial da nossa cidade.
E estamos na expectativa da vinda de novos investimentos para a cidade,
como resultado da política de desenvolvimento implementada pela nossa
administração”, disse o prefeito Vérdi Melo que agradeceu a assessora de
investimento da OKUS Capital, Gislaine A. Dias Silva.
Acompanharam o prefeito Vérdi na inauguração, o vice-prefeito Leonardo
Ciacci, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, o
secretário de Governo, Honorinho Ottoni juntamente com a presidente da
Câmara Municipal, Zilda Silva.
O escritório fica na avenida Otávio Marques de Paiva, 230, loja 6, Santa
Luiza.
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Prefeito se reúne em BH com o secretário de Estado da Saúde
Na pauta os investimentos
do Município da saúde, o
enfrentamento da
Covid-19 e o
Hospital Bom Pastor

O prefeito Vérdi Melo, o deputado federal“Diego Andrade ao centro e o
secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti.

Na segunda-feira, 04, o prefeito
Vérdi Melo, acompanhado do deputado
Federal Diego Andrade, se reuniu com
o secretário de Estado da Saúde de
Minas Gerais, Fábio Baccheretti, na
cidade administrativa em Belo
Horizonte. O prefeito Vérdi apresentou
ao secretário um resumo das principais
ações já desenvolvidas pelo seu
governo, que mesmo em meio à
pandemia segue com investimento
buscando melhorias na saúde, em
especial no atendimento à população.
Vérdi destacou ainda as ações

tomadas no enfrentamento à Covid 19,
como a Instalação do Hospital de
Campanha, a ampliação de leitos de
CTI na UPA e apoio financeiro ao
Hospital Regional bem como a logística
para a vacinação.
Por fim, Vérdi conversou com o
secretário sobre a importância do
Hospital Municipal Bom Pastor com
atendimento 100% SUS e também
sobre o Centro de Oncologia referência
para toda a região.
Vérdi agradeceu a receptividade do
secretário de Estado da Saúde e
também o deputado Diego Andrade por
tê-lo acompanhado na cidade
administrativa. Ao final o secretário
Fábio Baccheretti agradeceu pela
reunião, e disse que o Estado estará a
disposição para apoiar o município nas
ações que forem necessárias, em
especial relacionadas ao Hospital Bom
Pastor.

Prefeitura de Varginha executa mais de 60 obras
de extensão de rede de iluminação pública
Mesmo com a troca da iluminação pública – IP retirando 18 mil lâmpadas de vapor de sódio e
substituindo por luminárias de led, a Prefeitura de
Varginha planejou e já está executando mais de 60
obras de extensão de rede. Trata-se da instalação
de postes e luminárias de led em vários pontos da
cidade, cujos projetos e contratação de obras foram
desenvolvidos nos últimos meses.
Diversos locais serão atendidos nos próximos 90
dias. Nessa semana, por exemplo, foram
contempladas regiões como o Jardim Áurea, Parque
Mariela, Alta Vila, Pinheiros, pista de skate, rotatória
da Av. Celina Ottoni perto da Fertipar, Campos Elíseos

e uma série de outras localidades que ainda serão
beneficiadas nos próximos meses.
Assim, a Prefeitura prevê a conclusão de 100%
da solicitação dos munícipes em relação às ruas e
avenidas com um investimento da ordem de R$ 1
milhão. Também nessa semana, foi realizada uma
reunião por videoconferência com Philips Signify de
São Paulo, para tratar de diversos assuntos do projeto
de IP de Varginha. “Vamos substituir todas as
lâmpadas da cidade, por luminárias de led. Esse é o
nosso compromisso. Já estamos adiantados nesta
obra, e agora já estamos iniciando a execução de
mais de 60 obras de extensão de rede de iluminação

pública, contemplando ruas e praças da cidade”, conta
Vérdi.
O prefeito explica ainda que a Prefeitura já prepara
processo licitatório para a aquisição e instalação de
70 luminárias de led denominadas “catenárias” que
substituirão as atuais lâmpadas de vapor de sódio
que são afixadas por cabo de aço nas ruas do centro
comercial da cidade. “Esta decisão foi tomada para
preservar a história da iluminação na cidade,
considerando que as atuais foram instaladas na
década de 50, e não existe histórico de outros locais
com este tipo de iluminação, normalmente usadas
em cidades europeias”, destaca Vérdi Melo.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 06 DE MAIO DE 2021

08

ANO XXI - nº 1343

População já participa da campanha em prol do Canil Municipal
A Prefeitura de Varginha já prepara
o Canil Municipal para a chegada do
inverno. Pensando nos animais e nas
suas necessidades, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente - Semea,
por meio do Setor de Proteção e BemEstar Animal, criou a “CAMPANHA DO
COBERTOR”. O objetivo é arrecadar
mantas, toalhas, cobertores, pallets,
roupinhas, casinhas, lonas, sacarias
de café e lençóis para aquecer os
animais abrigados na unidade durante
a estação mais fria do ano.
As doações já começaram. Teve
uma moça que até fez um bilhete
carinhoso e pregou no saco com as
doações para os cães e gatos.
Atualmente, o Canil Municipal de
Varginha conta com cerca de 200 cães
e 30 gatos, que são recolhidos das
ruas, vítimas de abandono ou em

situação de maus-tratos. Todos
aguardam com ansiedade por um novo

lar por meio da adoção responsável.
Além disso, o Setor de Bem Estar

Animal mantém um cronograma de
castrações e microchipagens.
Se você tem em casa alguns dos
itens mencionados (coberta,
roupinhas, casinhas ou qualquer outro
produto que possa aquecer os
animaizinhos do Canil) se junte à
campanha.
As doações devem ser realizadas
no Setor de Bem-Estar Animal / Centro
de Zoonoses, de segunda à sexta-feira,
das 8h às 11h e das 14h à 16h30. O
endereço é Avenida dos Imigrantes, nº
3758, bairro da Vargem.
Devido às restrições da pandemia
a entrega deve ser individualizada, com
o uso de máscara de proteção.
Para outras informações, entre em
contato pelo (35) 3690-2276.

Abandono Predial e Resgate de Vítimas

Setor de Segurança do Trabalho, INPREV e 9º Batalhão do
Corpo de Bombeiros Militar de MG realizam treinamento
Uma parceria entre o Setor de
Segurança do Trabalho da Prefeitura de
Varginha e o 9º Batalhão do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais,
com participação dos servidores
públicos do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de
Varginha – Inprev - resultou na
realização do Treinamento Teórico e
Prático de Abandono Predial e Resgate
de Vítimas. A capacitação ocorreu no
último dia 04, no Inprev, no alto da Vila
Paiva.
O engenheiro de Segurança do
Trabalho, Leandro Nascimento,
ministrou o treinamento teórico e
coordenou a prática do abandono

predial dos servidores do Instituto. Já
o Corpo de Bombeiros Militar de
Varginha, com equipe coordenada pelo
subtenente Paulo Estevam Costa,
compareceu com quatro veículos e
todos os equipamentos utilizados no
atendimento a ocorrências relacionados
a casos que envolvam incêndios. Ao
ser
acionado,
simulou
os
procedimentos de extinção de incêndio
e de realização de resgate de um
profissional do Inprev dentro da
edificação, o qual se voluntariou a fazer
o papel de vítima do sinistro.
O treinamento contou com o
acionamento do alarme de incêndio,
que foi efetuado pela diretora presidente

do Inprev, Ana Paula de Oliveira
Amorim. Também foi disponibilizada
máquina de fumaça, cedida pelo Corpo
de Bombeiros. O acionamento do
alarme de incêndio e a fumaça
dispersada por todo o ambiente
tornaram o treinamento mais realista e
aumentaram a sensação de seriedade
e gravidade da situação entre os
servidores do Instituto, tendo o Corpo
de
Bombeiros
executado
detalhadamente os procedimentos de
abandono e salvamento.
Treinamentos dessa natureza são
imprescindíveis para garantir ações e
reações adequadas em momentos de
risco, o que eleva a probabilidade de,
no caso concreto, minimizar os danos
e, principalmente, salvar vidas.

O prédio do Inprev tem uma
estrutura moderna e arrojada, contando
com todos os equipamentos
necessários ao combate a incêndio e
rota de fuga, restando a otimização dos
meios de segurança ao patrimônio
público e às pessoas que trabalham
ou utilizam os serviços prestados pelo
instituto.
“A prática de hoje é o início de uma
série de capacitações teóricas e
práticas do grupo de trabalho do Inprev,
visando proteger a edificação das
diversas situações de risco e,
primordialmente, garantir a segurança
e bem-estar dos servidores, segurados
e a comunidade circunvizinha”, disse
a diretora presidente do Inprev, Ana
Paula Amorim.
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DECRETO Nº 10.261, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 18/02/2021, na Fonte
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 – 2485 4.4.90.00.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2528)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 15.000,00
TOTAL: 15.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19,
conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 18 de fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
254.0008 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19
CONTA BANCÁRIA:
9610 – CEF ENFREN EMERGÊNCIA COVID 19, Ag. 0163 C/C 624.020-4
Saldo Bancário em 31/12/2020
12.933.170,02
(-) RESTOS A PAGAR
2.691.471,20
(=) SUPERÁVIT APURADO
10.241.698,82
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
10.180.000,00
Decreto 10.203/2020
7.180.000,00
Decreto 10.212/2020
3.000.000,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
15.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE EM 18/02/2021
46.698,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.313, DE 24 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 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 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 75,00 (setenta e
cinco reais), a saber:
02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 SECRET. DE GOVERNO E DEPENDÊNCIAS
04.122.7700 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (10)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 75,00
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TOTAL: 75,00
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$ 75,00 (setenta e
cinco reais), a saber:
02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 SECRET. DE GOVERNO E DEPENDÊNCIAS
04.122.7700 - 2594
3.3.90.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS (26)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 75,00
TOTAL: 75,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.357, DE 04 DE MAIO DE 2021.
ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020,
QUE DISPÕE SOBRE O PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO
DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais; e
Considerando a obrigatoriedade de observância do padrão mínimo de qualidade do sistema único
e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle – siafic, estabelecido
pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020;
Considerando que o Siafic deverá ser mantido e gerenciado pelo Poder Executivo, a quem cabe
a responsabilidade pela contratação ou desenvolvimento e pela manutenção e atualização desse
sistema, bem como a definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segu-rança da
informação aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo com ou sem rateio de
despesas, resguardada a autonomia;
Considerando que os entes federativos deverão observar as disposições do Decreto Federal nº
10.540/2020 a partir de 1º de janeiro de 2023; e
Considerando que o Município deverá estabelecer o plano de ação para adequação ao Siafic até
o dia 05 de maio de 2021.
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o Plano de Ação voltado para adequação ao contido no Decreto Federal
nº 10.540/2020, no que concerne ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado
de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), de acordo com o Anexo
Único deste Decreto.
Art. 2º Os Procedimentos e desenvolvimentos das ações necessárias para a implementação do
Plano de Ação no prazo estipulado no Anexo Único deste Decreto serão de responsabilidade
conjunta dos Órgãos do Poder Executivo e Legislativo.
Art. 3º Para fins de desenvolvimento das ações estipuladas no Plano de Ação constante do Anexo
Único deste Decreto, será instituída uma comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de
qualidade do Siafic, nos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, que deverá ser composta pelos
seguintes membros:
I - Secretário Municipal da Fazenda;
II - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Administração Direta do Município;
III - 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação da Administração Direta do
município;
IV - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador de cada Autarquia Municipal;
V - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador de cada Fundação Municipal;
VI - 01 (um) servidor titular do cargo de Contador da Câmara Municipal.
§ 1º Os membros da Comissão de que trata o caput deste artigo serão nomeados por Portaria no
prazo que dispõe o Plano de Ação em anexo, conforme consta no artigo 1º deste Decreto.
§ 2º O Secretário Municipal da Fazenda deverá presidir o desenvolvimento e estabelecer
procedimentos dos trabalhos com vistas ao cumprimento dos prazos estipulados no crono-grama do
Plano de Ação.
Art. 4º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 04 de maio de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JOSÉ MANOEL MAGALHÃES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
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ANEXO ÚNICO
PLANO DE AÇÃO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.358 DE 04 DE MAIO DE 2021
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO EM HORÁRIO ESPECIAL,
POR OCASIÃO DO FERIADO DO “DIA DAS MÃES”, ALTERA HORÁRIO DE ATIVIDADES
ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO a necessidade de manter a retomada segura da economia local, do pleno
emprego e do bem-estar social, cumulados com o direito fundamental à saúde e à vida, todos
amparados constitucionalmente, devendo ser observados à luz dos Princípios da Razoabilidade
e da Proporcionalidade;
CONSIDERANDO que o feriado do “Dia das Mães”, depois do Natal, é a data comemorativa que
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mais movimenta o comércio varejista, promovendo maiores aglomerações de pessoas nas ruas
e estabelecimentos comerciais diversos;
CONSIDERANDO o momento pandêmico vivenciado, deve-se buscar a diluição do número de
pessoas ao longo do dia, em especial nos diversos estabelecimentos comerciais do Município de
Varginha, o que infere, portanto, a necessidade de prolongar seus horários de funcionamento
próximos à data comemorativa;
CONSIDERANDO, também, a necessidade de ampliação de horário de funcionamento de atividades específicas com o fim de redução da aglomeração de pessoas;
CONSIDERANDO ser imperioso observar os critérios rigorosos de proteção sanitária, estipulados nos Decretos já editados até o momento, bem como pelos Protocolos Sanitários
confeccionados e amplamente divulgados pela Vigilância Sanitária, somados à efetiva e ostensiva fiscalização a ser realizada por parte do Poder Público Municipal e dos demais órgãos de
fiscalização e policiamento;
DECRETA:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais diversos, situados no Município de Varginha, ficam
autorizados a funcionar em horário especial por ocasião do feriado do “Dia das Mães”, da
seguinte forma:
I. Nos dias compreendidos entre 05 e 07 de maio, horário de funcionamento das 9h às 20h;
II. No dia 08 de maio, sábado, horário de funcionamento das 9h às 18h.
Art. 2° Os horários de encerramento das atividades descritas no art. 8º, caput e § 2º, bem como
no art. 9º, todos do Decreto Municipal nº 10.333/2021, alterado pelo Decreto Municipal nº 10.349/
2021, ficam estendidos das 20h para as 22h.
Art. 3º Deverão ser observados, rigorosamente, os Protocolos de saúde e segurança até o
momento implementados e amplamente divulgados pela Prefeitura do Município de Varginha, bem
como as normas pertinentes à legislação trabalhista e as convenções trabalhistas vigentes.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha (MG), 04 de maio de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Decreto n° 10.332, de 14 de abril de 2021.
Publicado neste jornal, edição 1.341, de 22 de abril de 2021, página 10.
Onde se lê:
ÓRGÃO/UNID.
10.302.1090.2.436 Serviço de Publ. Transp. de Atos Adm. e Avisos
Leia-se:
ÓRGÃO/UNID.
10.131.1090.2.436 Serviço de Publ. Transp. de Atos Adm. e Avisos

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.677, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial, para o Triênio 2019-2022:
I – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a)ORGANIZAÇÕES CARNAVALESCAS
Titular: Joel do Nascimento
Suplente: Josi Carla Sabina Antônio da Silva
b)RELIGIÕES COM REPRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO
Titular: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
Suplente: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
c)ENTIDADES DE PRESERVAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DAS TRADIÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS AFRO-BRASILEIRAS
Titular: Osvaldo Marcelino
Suplente: Clóvis Guimarães
d) ORGANIZAÇÕES CIVIS NÃO - GOVERNAMENTAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DAS
MINORIAS ÉTNICAS E/OU DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Titular: Vicente Silva de Paiva
Suplente: Marco Antônio Machado
e) GRUPOS DE CAPOEIRA
Titular: Donizete Adão
Suplente: Erika Tobias
f) JUVENTUDE, ORIUNDAS DE ETNIAS HISTORICAMENTE EXCLUÍDAS
Titular: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
Suplente: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
g) MULHERES, ORIUNDAS DE ETNIAS HISTORICAMENTE EXCLUÍDAS
Titular: Adriana Martins
Suplente: Raizir Lourenço
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h) SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, COM BASE NO MUNICÍPIO DE VARGINHA –
MG
Titular: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
Suplente: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
i) ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Titular: Mailso Paiva Martins
Suplente: NÃO HOUVE REPRESENTANTES
II – REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL
a) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO - SETEC
Titular: Ana Maria da Silva
Suplente: Damaris Monteiro Fontes
b) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEHAD
Titular: Aneci Marília Landim
Suplente: Tiago Gonçalves de Paula
c) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
Titular: Eliete Maria Abraão Benfica
Suplente: Sirleia Ferreira Leonel
d) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
Titular: Anderson de Souza Pereira Batista
Suplente: Lídia Maria Silva Destefani
e) FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Titular: Nyei Nadeia
Suplente: Cibele Aparecida Pereira da Silva
Art. 2º As atribuições do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial são as constantes da Lei Municipal nº 6.797, de 01 de março de 2021.
Art. 3º O serviço prestado pelos membros ora nomeados serão considerados de caráter público
relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
Art. 4º O mandato dos membros nomeados no art. 1º desta Portaria será de 3 (três) anos,
permitida apenas uma recondução por igual período.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as Portarias nº 16.380/
2020, e Portaria nº 16.882/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17. 679, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Esporte
- CME:
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
- TITULARES : Maria Virgínia Barbosa
Rodrigo Marcondes
- SUPLENTES : Jackeline Mesquita da Silva Prado
: Alexis Aleixo Domingues Rodrigues
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
- TITULAR : Juliano de Lima
- SUPLENTE : Milton Tavares Júnior
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
- TITULAR : Sandra Lobo Motteran
- SUPLENTE : Antônio Justino de Moura Neto
REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
- TITULAR : Anderson Vitor Barros
- SUPLENTE : Wander Lúcio da Silva
REPRESENTANTES DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CREF 6/MG
- TITULAR : Jaime Roberto Alves Macedo
- SUPLENTE : João Martins Estorani
REPRESENTANTES DO CLUBE ESPORTIVO
- TITULAR : Robson Casemiro Andrade Lopes
- SUPLENTE : Rogério Venâncio
REPRESENTANTES DO ESPORTE NO MUNICÍPIO
- TITULARES : Orlando Rosa Filho
Rafael Silva
- SUPLENTES : Luiz Carlos da Silva
Cleiton Luiz Rodrigues
REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE DE VARGINHA
- TITULAR : Márcia Ribeiro Moysés
- SUPLENTE : Bianca Rocha
Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Esporte - CME terão mandato de 02 (dois) anos,
sendo certo que pelas atividades desenvolvidas não terão direito a gratificações e rendimentos
de qualquer espécie.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria nº 13.492/2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.700, DE 20 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Readaptar a servidora PATRÍCIA NUNES, em caráter provisório, por 06 (seis) meses, para
exercer o novo rol de atribuições funcionais constantes do Processo Administrativo nº 3.664/
2021, no cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Readaptada, nível E-01, matrícula 19.743-1, sem
prejuízo de seus vencimentos
anteriores, em virtude de estar impossibilitada de exercer as suas atividades atuais, conforme
apurado no referido Processo Administrativo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 17.702, DE 20 DE ABRIL DE 2021.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 06 (seis) meses em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional
da servidora ELIVÂNIA MÍRIAN DE OLIVEIRA, detentora do cargo de Técnico em Enfermagem/
US/Readaptada, Nível E-10, matrícula 25.996-2, conforme Processo Administrativo nº 9.948/
2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.707, DE 23 DE ABRIL DE 2021.

Extrato de Termo de Fomento – A Parte

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Marta Joana de Oliveira Silva / 17.693-1 / Auxiliar de Serviços Públicos/Readaptado / SEHAD / De
07/06/2021 a 06/07/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.711, DE 26 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 01 (um) ano em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora IRIA GOMES DO ROSÁRIO MANOEL, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos, nível E-01, matrícula 19.773-1, conforme Processo Administrativo nº 17.168/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.713, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR o servidor MAGNO TARCÍSIO RAMOS BRAGA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe da Divisão de Pronto Atendimento – CF-3, na Fundação Hospitalar do Município de Varginha, nomeado pela Portaria nº 17.361/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, e retroagindo os seus efeitos a 09/04/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.714, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora AMANDA RODRIGUES ISIDORO DOS REIS,
para o cargo de Técnico de Enfermagem, Nível EF-06, nomeada pela Portaria nº 17.638/2021, em
virtude de não atender as exigências legais conforme o Processo Administrativo n° 290/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.717, DE 27 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorroga readaptação funcional da servidora ELIANA DE MORAIS MENEGUELLE GARCIA, em caráter provisório até 31/08/2021, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos,
nível E-01, matrícula 15.267-6, conforme Processo Administrativo n° 1.690/2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.726, DE 03 DE MAIO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO;
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, o senhor MARCOS ANTÔNIO BATISTA do Cargo de Secretário Municipal de Administração – Agente Político, nomeado pela Portaria nº 17.327/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.727, DE 03 DE MAIO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 03 de maio de 2021, o senhor MARCOS ANTÔNIO BATISTA como
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária – Agente Político.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.728, DE 03 DE MAIO DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 03 de maio de 2021, a senhora MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO como Secretária Municipal de Administração, Interina – Agente Político.
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Termo de Fomento : 004/2021. Datado de 28/04/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 18.644/2020
Objeto
: A mútua colaboração e a consecução do interesse público, visando
proporcionar ajuda financeira ao Pró-Rim Varginha para o custeio e manutenção do transporte
dos pacientes assistidos pela Pró-Rim
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação de Renais Crônicos e Transplantados Renais de Varginha
e Região – Pró-Rim
Valor
: R$ 60.000,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Rogério de Brito Cândido

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
D E C I S Ã O - HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha-M.G., para os efeitos do artigo
109, inciso I, alínea 'a' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo
109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento da
documentação de Habilitação relativa à Licitação – Tomada de Preços nº 003/2021, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico em Unidades Educacionais,
decidiu por habilitar ambas empresas participantes no presente certame, quais sejam, TriService Engenhart’s e Terceirização LTDA e Ramos Prevenção e Combate a Incêndio
e Pânico EIRELI.
Varginha (MG), 06 de maio de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
D E C I S Ã O - HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha-M.G., para os efeitos do artigo
109, inciso I, alínea 'a' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo
109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento da
documentação de Habilitação relativa à Licitação – Tomada de Preços nº 007/2021, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para a execução
das obras de Reforma do Prédio da antiga UBS do bairro Bom Pastor para
funcionamento da Central de Vacinas da SEMUS, decidiu por habilitar todas as empresas
participantes no presente certame, quais sejam, Tri-Service Engenhart’s e Terceirização
LTDA, Zanin Soluções Metálicas e Comércio LTDA, Colméia RH Tecnologia Serviços
Eireli e MQS Soluções em Automação Industrial LTDA.
Varginha (MG), 03 de maio de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 175/2020, cujo objeto
constitui-se da aquisição de uniformes, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras
no presente certame as empresas Zênite Comercial Ltda., Tárcia Maria das Graças Queiroz,
Claudinei Dias Vestuário – ME e Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI.
Varginha (MG), 5 de maio de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 081/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de avental de proteção, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedora no presente certame a empresa Oxi Química Ltda EPP.
Varginha (MG), 03 de maio de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2021

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo
os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de mobiliários, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Farah Licitações
e Comércio Ltda. – ME: Item 03 – Mesa plástica com 4 cadeiras – medida 70x70 - cor branca.
– R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) Un – JR. Plásticos, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais); LMB Comercial Ltda.:
Item 09 - Apoio ergonômico p/ pés – modelo 3 alturas com regulagens (60-80-100) – em aço chato
de 1.9 – acabamento com ponteiras de polipropileno e pés antiderrapantes – medidas 400x300mm
– pintura eletro estática Epoxi de alta resistência – lixa antiderrapantes – atenda a NR 17 –
garantia de 6 meses – R$ 80,00 (oitenta reais) Un – Astem, perfazendo o valor total da contratação em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda.
– EPP: Item 01 – Mesa em polipropileno – medida 70x70 - cor branca – com proteção contra raios
UV – empilhável – suporta até 30 kg, Garantia 12 meses. – R$ 118,50 (cento e dezoito reais e
cinquenta centavos) Un – Mesa Plástica Mor, Item 02 – Cadeira em polipropileno virgem – sem
braço – cor branca – com proteção contra raios UV – suporta até 180 Kg. – R$ 70,00 (setenta
reais) Un – Bistro Mor, Item 04 – Cadeira de plástico resistente em polipropileno – sem braço – cor
branca. – R$ 70,00 (setenta reais) Un – Bistro Mor, Item 06 – Roupeiro em aço com 08 vãos
grandes – pitão chapa 26. – R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais) Un – Gra 2/8
Amapá, Item 07 – Roupeiro em aço com 02 vãos grandes – pitão chapa 26. – R$ 597,00
(quinhentos e noventa e sete reais) Un – Gra 2/2 Amapá, Item 08 – Cadeira giratória c/altura
regulável – c/braços – espaldar médio – assento e encosto em compensado multilaminado
anatômico – espuma em poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m3 – com apoio dorso
lombar – com chapa em polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos
além de baixa deformação – solidez a luz classe 5 – pilling padrão 5 – peso 280/290G/M –
mecanismo relax c/ bloqueio e regulagem permanente-gas – base em aço com 5 hastes – pintura
em epoxi po na cvor preta – encosto em 07 posições na altura – rodízios duplos em nylon revestimento em tecido azul – fogo retardante – braços reguláveis com alma de aço e apoia
braços em polipropileno c/regulagem em 5 posições – altura do assento da cadeira ao chão;
regulável – assento da cadeira: 58cm x 58cm. – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) Un –
Mobilan, Item 10 – Arquivo reforçado tipo ofício(pastas suspensas) - com 04 gavetas – cor cinza
– carrinho telescópio – em chapa 20 - puxadores com acabamento em PVC – capacidade de 30
a 40 pastas p/gavetas – c/chave – medidas 1.33x0.47x0.67. – R$ 1.474,00 (um mil, quatrocentos
e setenta e quatro reais) Un – Mojiano, Item 11 – Armário em aço chapa 22 – 02 portas – medidas
2.00x0.90x0.47 – com chave. – R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais) Un – Amapá, Item 12
– Estante em aço – com 06 prateleiras – medidas 1.98x0.92x0.30. – R$ 274,00 (duzentos e
setenta e quatro reais) Un – Amapá, Item 13 – Mesa em L – medidas 1.60x1.80 com conexão –
confeccionada em MDP 18mm espessura – acabamento em PVC 2mm – saia chapa 18mm – pés
em aço carbono – pintura Epoxie – pés niveladores – teclado retrátil – 03 gavetas com chave na cor madeira. – R$ 1.030,00 (um mil e trinta reais) Un – Plus Minas Office, Item 14 – Gaveteiro
volante com 05 gavetas em corrediças metálicas – em MDP 18mm – acabamento em PVC 2mm –
costas chapa 5mm – c/chave lateral. – R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais) Un –
Plus Minas Office, Item 15 – Sofá 03 lugares em couro sintético mostarda – pés rosqueáveis em
madeira na cor tabaco – detalhe da base arredondada – espuma em assento densidade real 23
e 20 – assento com suspensão de cinta elástica – padrão italiano – encosto suspensão com
molas. – R$ 719,50 (setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) Un – Wordpres, Item 16
– Armário alto Diretor – material MDP – medidas 1.61x0.80x0.40 - com 02 portas e chave – cor
trancoso – 03 prateleiras chapa 18mm. – R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais) Un – Minas
Office, perfazendo o valor total da contratação em R$ 32.438,50 (trinta e dois mil, quatrocentos
e trinta e oito reais e cinquenta centavos); Comercial Office Minas Ltda.: Item 05 – Estante em
aço com 06 bandejas – medida 1.98x0.92x0.40 – cor cinza – com fundo e laterais confeccionado
em chapa 22. – R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) Pc – Mojiano, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas

satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor
das empresas Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda. – EPP: Item 04 – Purificador de
água gelada e natural – 127V – armazenamento de água gelada no mínimo 02 litros, temperatura
média da saída de água 8º C, vida útil do elemento filtrante 4000 litros, capacidade de refrigeração 4.4 litro hora com ambiente a 32 º C e água a 27º C, temperatura ambiente min e max de
trabalho 5º C a 42º C, pressão min e max. da rede hidráulica 3 a 40 MCA mts de coluna de água
(0.029 a 0,392 MPA), peso liquido 13 KG na cor branca. Tensão: 127 v. Medida: A 40 cm x L 30 cm
x P 45 cm – R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) Un – Acquaflex, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais); ADS Transporte, Consultoria e
Informática Ltda.: Item 03 – Freezer Vertical 173 lts – Cor branca – Tensão Voltagem + 110
Volts, compartimentos com tampas, sendo: 5 cestos + 1 de congelamento rápido, pés niveladores,
com rodas, cestos removíveis. – R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais) Un – Electrolux,
Item 05 – Forno micro ondas 21 litros – R$ 529,00 (quinhentos e vinte e nove reais) Un – Philco,
Item 06 – Fogão com 4 bocas na cor branco – R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) Un –
Braslar, perfazendo o valor total da contratação em R$ 38.974,00 (trinta e oito mil, novecentos e
setenta e quatro reais); e Evoluti Ltda. – ME: Item 01 – Refrigerador doméstico branco capacidade 180 litros com 1 porta – consumo de energia econômico – R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais) Un – Consul, Item 07 – Forno micro ondas 30 litros – R$ 535,00 (quinhentos e
trinta e cinco reais) Un – LG, perfazendo o valor total da contratação em R$ 1.965,00 (um mil,
nove-centos e sessenta e cinco reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de
vigilância eletrônica e afins, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor da empresa ADS Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 01 – Câmera
DS-2DE4225IW-DE+ZJ (com suporte) – R$ 3.487,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) Un – Hikvision, Item 02 – Câmera DS-2CD1023G0E-I (28 MM) (BRA STD) CKD – R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais) Un – Hikvision, Item 03 – Fonte 1202 12V 2AP8/P4 2, 5MM Wall plug
horizontal. – R$ 17,00 (dezessete reais) Un – Fontek, perfazendo o valor total da contratação em
R$ 11.175,00 (onze mil, cento e setenta e cinco reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Federal no 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei no 147/2014, não merecendo os mesmos qualquer reforma,
seja de ordem formal ou material.
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face ao
transcurso do prazo recursal “in albis”, tudo conforme documentos acostados aos autos;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência e oportunidade, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na
área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para execução das obras de recapeamento asfáltico e
sinalização horizontal da Avenida dos Imigrantes – Bairro Cidade Nova e ADJUDICO em
favor da empresa Costa Terraplenagem e Construtora Ltda. - EPP, cujo valor global da
contratação é de R$ 337.192,68 (trezentos e trinta e sete mil, cento e noventa e dois reais e
sessenta e oito centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021

HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Federal no 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei no 147/2014, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material.
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face ao
transcurso do prazo recursal “in albis”, tudo conforme documentos acostados aos autos;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência e oportunidade, que a proposta
formulada satisfaz os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na
área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para execução das obras de Reforma do Prédio do CRAS
IV – Jardim Estrela e ADJUDICO em favor da empresa Tri-Service Engenhart’s e
Terceirização Ltda., cujo o valor global da contratação é de R$ 115.606,09 (cento e quinze mil,
seiscentos e seis reais e nove centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 26 de abril de 2021.

Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados em
obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto nº
4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal nº
10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os
interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de cestas básicas, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Megadec Distribuidora
Ltda.: Item 01 – Cesta básica embalada em saco plástico resistente e incolor, prazo de validade dos
produtos: mínimo de 120 dias a contar da data da entrega, composta pelos seguintes produtos: 02
pcte de arroz tipo 1, embalagem de 5 klg, 01 pcte de feijão carioca, embalagem de 1 kg, 01 pcte
de feijão preto, embalagem de 1 kg, 02 pcte de macarrão espaguete com ovos, embalagem 500
kg, 01 pcte de açúcar cristal, embalagem de 5 kg, 01 pcte de farinha de trigo, embalagem de 1 kg,
02 molho de tomate, sache de 340 grs, 02 óleo de soja, embalagem 900 ml, 01 pcte de fubá,
embalagem de 1 kg, 01 pcte de farofa pronta – 250 gr, 02 lts de leite integral, 01 maionese, sache
200 gr, 01 sardinha em óleo, pequena, 01 bolacha água e sal, embalagem de 400 grs, 01 bolacha
de maisena, embalagem de 400 grs, 01 lata de milho verde, 250 gr. – R$ 110,94 (cento e dez reais
e noventa e quatro centavos) Un, perfazendo o valor total da contratação em R$ 110.940,00 (cento
e dez mil, novecentos e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 04 de maio de 2021.

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de impressos diversos,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Bella’s
Gráfica EIRELI – ME: Item 02 – Cartão 20 x 13 – vaga especial deficiente – brasões coloridos, em
papel cartolina na cor branca, estacionamento vaga especial deficiente, impresso frente e verso
os dizeres na cor preta, na frente impresso os brasões coloridos, sendo brasão federal nas
cores padrão e o brasão Demutran na cor laranja, conforme modelo anexo – R$ 0,82 (oitenta e
dois centavos) Un – Chambril, Item 03 – Capa de processo defesa de autuação na cor branca,
impressão preta, medindo 0,48 x 0,33, conforme modelo anexo – R$ 0,50 (cinquenta centavos)
Un – Chambril, Item 05 – Bloco com 100 folhas papel gramatura 18kg, impressão em preto
“fornecimento de combustível”, conforme modelo anexo – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta
centavos) Blo – Chambril, perfazendo o valor total da contratação em R$ 733,50 (setecentos e
trinta e três reais e cinquenta centavos); Fabiano Costa Azevedo: Item 04 – Capa de processo
na cor branca, impressão preta, medindo 0,48 x 0,33, conforme modelo anexo – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – Ypê, perfazendo o valor total da contratação em R$ 8.000,00 (oito mil
reais); e Info Direct: Item 06 – Bloco de papel carta com 50 folhas, com timbre da Prefeitura
Municipal de Varginha, conforme modelo anexo – R$ 4,00 (quatro reais) Blo – ID, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de maio de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de tatames, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Farah Licitações
e Comércio Ltda. ME: Item 01 – Tatame EVA - 1M X 1M X 30MM de espessura dupla face – 1
face na cor azul e a outra na cor vermelha. – R$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos)
Un – Haiti, perfazendo o valor total da contratação em R$ 49.140,00 (quarenta e nove mil, cento
e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de maio de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento administrativo foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, não
merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os
interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO o presente procedimento, que tem por objeto o credenciamento de instituições
financeiras para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas
municipais, em guias de arrecadação, padrão FEBRABAM, por meio de suas agências, com
prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos valores arrecadados, por
inexigibilidade de Licitação, em favor da Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão da Região de São Sebastião do Paraíso Ltda. - SICOOB PARAISOCRED.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2018
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento administrativo foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, não
merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz os
interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO o presente procedimento, que tem por objeto o credenciamento de instituições
financeiras para prestação de serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas
municipais, em guias de arrecadação, padrão FEBRABAM, por meio de suas agências, com
prestação de contas por meio magnético (Arquivo Retorno) dos valores arrecadados, por
inexigibilidade de Licitação, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 03 de maio de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1342 do dia 29/04/2021, Pág. 22,
“Licitação - Pregão Presencial nº 072/2021 – Decisão”
Onde se lê: “Diante do exposto, o Pregoeiro decidiu por inabilitar no presente certame a empresa
Renato Soares da Silva e, considerando a prevalência do interesse público, também decidiu pela
supressão dos itens 01 e 06 do presente certame.”
Leia-se: “Diante do exposto, o Pregoeiro decidiu por inabilitar no presente certame a empresa
Renato Soares da Silva e, considerando a prevalência do interesse público, também decidiu pela
supressão dos itens 01 e 07 do presente certame.”
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 120/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021
AVISO

O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem administrativa, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à
Licitação – Pregão Presencial nº 110/2021, cujo objeto constitui-se do registro de preços
para contratação de serviços médicos especializados para realização de perícias médicas.
Varginha(M.G.), 06 de maio de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 122/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para execução de serviços
técnicos profissionais para implementação e criação do RPC- Regime de Previdência
Complementar para a Administração Direta e Indireta do Município de Varginha,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 05 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 123/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de concreto betuminoso
usinado (C.B.U.Q), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 05 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 124/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/2021
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 óleo diesel S10, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 05 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 125/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 114/2021
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 emulsão asfáltica, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
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Data da Sessão Pública: 21 / 05 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 126/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 115/2021
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 cancelas para controle de tráfego e sensor de
barreira, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 24 / 05 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 127/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 116/2021
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 tenda, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 24 / 05 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 128/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 117/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de confecção e reforma de toldos , mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 25 / 05 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 06 de maio de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Brocas, Limas Odontológicas e
outros, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 154/2020 – Pregão Presencial
nº 138/2020 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 153 à 155/2020), nos
termos a seguir:
1) Contratada: Dental Prime – Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares - EIRELI
– 23.1050.24-01 - Broca Cabide Alta Rotação FG 245 (Cone Invertida) - R$ 4,65 (quatro reais
e sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.25-01 - Broca Cabide Alta Rotação FG 329 (Periforme) - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
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– 23.1050.27-01 - Brocas Carbine Esférica AR Nº 1 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.28-01 - Brocas Carbide Esférica AR Nº 02 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.18-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº02 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.30-01 - Broca Carbide Esférica AR Nº 03 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.143-01 - Broca Carbide Esférica AR Nº 03 HL - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.29-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação N º04 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.19-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº04 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.99-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação Nº 6 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e
cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.20-01 - Broca Cabide Esf. Alta Rotação HL Nº06 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.62-01 - Broca Carbide AR corte Cilíndrico Nº 08 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.60-01 - Broca Cabide Esférica Baixa Rotação Nº 02 - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.144-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 04 - R$ 4,65 (quatro reais e
sessenta e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.61-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 06 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta
e cinco centavos) un – Kavo;
– 23.1050.108-01 - Broca Cirúrgica Carbide 702 haste Longa - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.85-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25MM N°2 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.95-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25 MM Nº 4 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.96-01 - Broca Cirúrgica Carbide Esf. FG 25 MM N°6 - R$ 5,15 (cinco reais e quinze
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.31-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 01 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.145-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 01 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.32-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 02 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.33-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 02 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.34-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 03 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.146-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 03 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un -Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.35-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 04 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
23.1050.149-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 04 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.37-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 06 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos)
un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.147-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 06 HL 28mm - R$ 3,30 (três reais e trinta
centavos) un - Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.98-01 - Broca de Aço CA Esférica Nº 08 - R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) un
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1050.43-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1012 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.44-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1013 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.94-01 - Broca Diamantada de Alta Rotação Nº 1014 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.101-01 - Broca Diamantada Alta rotação 1014 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.119-01 - Broca Diamantada AR Nº 1015 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.102-01 - Broca diamantada Alta Rotação Nº 1016 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.06-01 - Broca Diamantada Esférica 1016 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.55-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1032 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.45-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1033 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.57-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1034 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.51-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1090 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.53-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1091 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.122-01 - Broca Diamantada AR Nº 1092 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.64-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1094 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
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– 23.1050.54-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1095 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.47-01 - Broca Diamantada AR Dourada para Acabamento 1112F - R$ 1,48 (um real
e quarenta e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.117-01 - Broca Diamantada AR Nº 1153 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.39-01 - Broca Diamantada AR Acabamento Utra Fino N° 1190 - R$ 1,48 (um real e
quarenta e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.58-01 - Broca Diamantada Cilíndrica AR 2173 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.41-01 - Broca Diamantada AR Esférica Nº 1302 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.56-01 - Broca Diamantada AR Cone Invert. Nº 1312 - R$ 1,48 (um real e quarenta
e oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.123-01 - Broca Diamantada AR Nº 1320 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.124-01 - Broca Diamantada AR Nº 1332 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.125-01 - Broca Diamantada AR Nº 1333 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.126-01 - Broca Diamantada AR Nº 1342 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.127-01 - Broca Diamantada AR Nº 1343 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.120-01 - Broca Diamantada AR Nº 2134 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.46-01 - Broca Diamantada AR 2135 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos)
un - Champion – Microdont;
– 23.1050.121-01 - Broca Diamantada AR Nº 2137 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.80-01 - Broca Diamantada AR FG 2137 F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.90-01 - Broca Diamantada AR 2200 FF - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.114-01 - Broca Diamantada AR Nº 3017 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.75-01 - Broca Diamantada AR Nº 3017 HL - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.118-01 - Broca Diamantada AR Nº 3018 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.84-01 - Broca Diamantada AR 3071 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos)
un - Champion – Microdont;
– 23.1050.49-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3118F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.50-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3168F - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.48-01 - Broca Diamantada AR Dourada 3195F - R$ 1,48 (um real e qurenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.100-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3200 - R$ 1,48 (um real e quarenta e
oito centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.72-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3205 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un -Champion – Microdont;
– 23.1050.73-01 - Broca Diamantada Ponta Lápis Nº 3207 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Microdont;
– 23.1050.91-01 - Broca Diamantada 4138 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito centavos) un
- Champion – Microdont;
– 23.1050.88-01 - Broca Corte Metal 1557 - R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.109-01 - Broca Endo Z FG 152 - R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
un – Microdont;
– 23.1015.13-01 - Condensador McSpadden (040-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.14-01 - Condensador McSpadden (045-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.15-01 - Condensador McSpadden (050-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
– 23.1015.16-01 - Condensador McSpadden (055-25mm) Embalagem com 4 unidades.
Instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com
a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação. Com
isso, a obturação do sistema de canais radiculares alcança extrema eficiência. Apresenta a
seguinte conformação * Instrumento acionado a motor - R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) kit
- Maillefer – Dentsply;
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– 23.1056.4-01 - Disco Soflex p/ Acabamento Resina - R$ 135,00 (cento e trinta e cinco
reais) un - Sof-Lex – 3M;
– 23.1072.04-01 - Lima Flexofile Nº 2º serie – 21 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.05-01 - Lima Flexofile Nº 2º Serie- 25 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.06-01 - Lima Flexofile Nº 2º serie – 31 Mm - R$ 17,00 (dezessete reais) cx Sybronendo – Kerr;
– 23.1072.64-01- Limas compatíveis com sistema Protaper Next X1, 31 mm - R$ 194,00
(cento e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.65-01- Limas compatíveis com sistema Protaper Next X2, 31 mm - R$ 194,00
(cento e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.66-01 - Limas compatíveis com sistema Protaper Next X3, 31 m - R$ 194,00 (cento
e noventa e quatro reais) kit – Maillefer;
– 23.1072.53-01 - Lima Protaper NEXT sortido X1-X3, com 3 unidades, 31 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais) kit - Dentsply;
– 23.1072.59-01 - Lima Waveone Gold, Primary reciprocante file, com 3 unidades, 25 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 190,00 (cento e noventa reais) kit - Maillefer – Dentsply;
– 23.1072.58-01 - Lima Waveone Gold, Prymary reciprocante file, com 3 unidades, 31 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 190,00 (cento e noventa reais) kit - Maillefer – Dentsply;
– 23.1084.1-01 - Taça de Borracha de uso odontológico - R$ 1,70 (um real e setenta
centavos) un – Microdont.
2) Contratada: E. C. dos Santos Comercial EIRELI – EPP
– 23.1050.78-01 - Broca Cabide FG 1156 - R$ 5,00 (cinco reais) un – Kavo;
– 23.1050.22-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação HL Nº 02 - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un - Medin - Kavo;
– 23.1050.36-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação N° 04 HL - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un - Medin - Kavo;
– 23.1050.23-01 - Broca Cabide Esf. Baixa Rotação HL N° 06 - R$ 6,63 (seis reais e
sessenta e três centavos) un – Kavo;
– 23.1050.26-01 - Brocas Carbide Alta rotação p/ Acabamento c/ Lâminas (multilaminadas)
9803 FF - R$ 20,42 (vinte reais e quarenta e dois centavos) un – Kavo;
– 23.1050.110-01 - Broca Cirúrgica Carbide 702 haste Curta - R$ 5,90 (cinco reais e noventa
centavos) un – Kavo;
– 23.1050.40-01 - Broca Diamantada Alta Rotação 1011 - R$ 1,48 (um real e quarenta e oito
centavos) un - Champion – Fava;
– 23.1050.87-01 - Broca Corte Metal 1556 - R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) un –
Kavo;
– 23.1050.70-01 - Broca Ponta Arkansas CA Esférica 4604 - R$ 13,72 (treze reais e setenta
e dois centavos) un – Dedeco;
– 23.1080.1-01 - Ponta Arkansas P/ Acabam . Em Resina P/ peça de mão forma de pera
(Shofu) - R$ 9,10 (nove reais e dez centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.67-01 - Broca Arkansas / Alta Rotação Nº 4702 - R$ 9,10 (nove reais e dez
centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.69-01 - Broca Arkansas AR Esférica Nº 4704 - R$ 9,10 (nove reais e dez centavos)
un – Dedeco;
– 23.1050.68-01 - Broca Arkansas tronco AR Cônica AR 4711 - R$ 8,80 (oito reais e oitenta
centavos) un – DH Pro;
– 23.1050.76-01 - Broca Gates Nº 01 28mm - R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.137-01 - Broca Gates Nº 01 32mm - R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.10-01 - Broca Tipo Gates Nº 02 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.138-01 - Broca Gates Nº 02 32mm - R$ 10,30 (dez reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.12-01 - Broca Tipo Gates Nº 03 19mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.139-01 - Broca Gates Nº 03 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.11-01 - Broca Tipo Gates Nº 04 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un
– Perfect;
– 23.1050.140-01 - Broca Gates Nº 04 32mm R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.141-01 - Broca Gates Nº 06 28mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.142-01 - Broca Gates Nº 06 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.77-01 - Broca Largo Nº 01 28mm - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) un –
Perfect;
– 23.1050.14-01 - Broca Tipo Largo N° 02 32mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer Dentsply;
– 23.1050.132-01 - Broca Largo Nº 02 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1050.16-01 - Broca Tipo Largo N° 03 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer Dentsply;
– 23.1050.134-01 - Broca Largo Nº 04 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1050.135-01 - Broca Largo Nº 06 28mm - R$ 10,00 (dez reais) un – Maillefer - Dentsply;
– 23.1056.5-01 - Discos de silicone granulado e fina para Acabamento Resina - R$ 27,00
(vinte e sete reais) un – DH Pro;
– 23.1061.1-01 - Escova de Robson (Cerdas Pretas) - R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco
centavos) un – Microdont - 3R;
– 27.1028.1-01 - Grampo Nº 14 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
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– 27.1028.2-01 - Grampo Nº 14A para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.3-01 - Grampo Nº 201 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.5-01 - Grampo Nº 208 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.6-01 - Grampo Nº 209 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.7-01 - Grampo Nº 210 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.8-01 - Grampo Nº 211 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.9-01 - Grampo Nº 212 para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 27.1028.10-01 - Grampo Nº W8A para isolamento absoluto - R$ 12,10 (doze reais e dez
centavos) un – 6B;
– 23.1072.24-01 - Lima K-file Nº 6 – 21 Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.27-01 - Lima k-file Nº 6 – 25 Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.25-01 - Lima K-file Nº 8- 21Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais) cx
– Perfect;
– 23.1072.28-01 - Lima K-file Nº 8- 25Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais) cx
– Perfect;
– 23.1072.26-01- Lima K-file Nº 10 – 21Mm – cx c/ 6 unidades - R$ 19,00 (dezenove reais)
cx - Perfect;
– 23.1072.29-01 - Lima k-file Nº 10 – 25 Mm – cx c/ 6 unidades – R$ 19,00 (dezenove reais)
cx – Perfect;
– 23.1072.60-01 - Limas C-Pilot #06 21mm Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. *Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. *Finas, porém
resistentes para canais calcificados. * Marcas de profundidade radiopacas. * Novo cabo CC+
confortável. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit –
Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.61-01 - Limas C-Pilot #08 21mm - Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. *Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. *Finas, porém
resistentes para canais calcificados. * Marcas de profundidade radiopacas. * Novo cabo CC+
confortável. Produto com registro no Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit –
Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.62-01 - Limas C-Pilot #10 25mm Kit com 6 limas. Indicada para : * Para canais
radiculares muito curvados e de difícil acesso, para abrir caminho para o preparo rotatório com
instrumento de NiTi. * Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico.* Finas, porém
resistentes para canais calcificados.
* Marcas de profundidade radiopacas.* Novo cabo CC+ confortável. Produto com registro no
Ministério da Saúde - R$ 76,00 (setenta e seis reais) kit – Maillefer - Dentsply;
– 23.1072.45-01 - Lima Protaper NEXT X1, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.46-01 - Lima Protaper NEXT X2, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.47-01 - Lima Protaper NEXT X3, com 3 unidades, 21 MM, compatível com o motor
X – SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Next - Dentsply;
– 23.1072.48-01 - Lima Protaper NETX sortido X1-X3, com 3 unidades, 21 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.49-01 - Lima Protaper NEXT X1, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.50-01- Lima Protaper NEXT X2, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.51-01 - Lima Protaper NEXT X3, com 3 unidades, 25 MM, compatível com o motor
X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.52-01 - Lima Protaper NEXT sortido X1-X3, com 3 unidades, 25 MM, compatível
com o motor X- SMART - R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) kit – Perfect - Dentsply;
– 23.1072.63-01 - Limas compatíveis com sistema SX PROTAPER (tamanhos sortidos)
Embalagens com 6 unidades. * Fabricadas em Níquel-Titânio: maior resistência e flexibilidade
existente. *Possuem 21 ou 25mm de comprimento.
*S1 (Roxa), S2 (Branca), F1 (Amarela), F2 (Vermelha), F3 (Azul), SX (Somente cursor amarelo).
*As embalagens sortidas contém: S1 + S2 + F1 + F2 + F3 + SX . Produto com registro no Ministério
da Saúde - R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) kit - Protaper – Dentsply;
– 23.1072.55-01 - Lima Waveone Gold, Primary reciprocante file, com 3 unidades, 21 MM,
compatível com o motor X- SMART - R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) kit - Waveone –
Dentsply;
– 23.1072.67-01 - Limas compatíveis com sistema Wave one Gold Primary (tamanhos sortidos)
21mm Embalagens com 4 unidades em blister estéril. Movimento reciprocante. *Secção transversal
em paralelogramo. *conicidades variadas no instrumento e diâmetro apicais aprovados. *redução
do efeito aparafusamento comparado aos instrumentos rotatórios convencionais. *maior eficiencia
no corte do instrumentos *Maior variedades de tamanhos: -Small 20.07 (amarelo) -Primary 25.07
(vermelho) - Medium 35.06 (verde) -Large 45.05 (branco) Produto com registro no Ministério da
Saúde - R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) kit – Waveone – Dentsply;
– 23.1072.69-01 - Limas compatíveis com sistema Wave one Gold Primary (tamanhos sortidos)
31mm Embalagens com 4 unidades em blister estéril. Movimento reciprocante. *Secção transversal
em paralelogramo. *conicidades variadas no instrumento e diâmetro apicais aprovados. *redução
do efeito aparafusamento comparado aos instrumentos rotatórios convencionais. *maior eficiencia
no corte do instrumentos *Maior variedades de tamanhos: -Small 20.07 (amarelo) - Primary 25.07
(vermelho) -Medium 35.06 (verde) -Large 45.05 (branco) Produto com registro no Ministério da
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Saúde - R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) kit – Maillefer;
– 27.1031.1-01 - Mandril p/ disco de lixa p/ contra ângulo (FG) - R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) un – Microdont - 3R;
– 27.1031.2-01 - Mandril p/ disco de lixa p/ ponta reta (FG) - R$ 6,20 (seis reais e vinte
centavos) un – Microdont - 3R;
– 23.1134.12-01 - Insertos de ultrassom para endodontia compatíveis com sistema Dabi Neo
(kit com 6 insertos)Kit contendo 6 insertos do tipo: 6 Insertos Ultrassônicos para Começar E2D Cônica Diamantada E10 - Corte de Guta E7D - Diamantada de Acesso E6D - Bala Diamantada E5
- Cônica Longa E1 - Irrisonic - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) kit – Helse;
– 27.1139.02-01 - Ponteira para profilaxia Universal nº 5 compatível com ultrassom Sonic
Borden 2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel;
– 27.1139.05-01 - Ponteira para profilaxia Falciforme nº 6 compatível com ultrassom Sonic
Borden 2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel;
– 27.1139.04-01 - Ponteira para profilaxia Perio nº 7 compatível com ultrassom Sonic Borden
2000N Kavo - R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) un – Ecel.
3) Contratada: Dental São Cristovão Ltda.
– 23.1050.74-01 - Broca de Aço p/ CA 12 laminas p/ Acabamento Amalgama - R$ 9,15 (nove
reais e quinze centavos) un – MKL;
– 23.1050.52-01 - Broca Diamantada AR Cilíndrica Nº 1151 - R$ 1,62 (um real e sessenta e
dois centavos) un – Microdont;
– 23.1050.97-01 - Broca Diamantada FG 3 e 4 serie K.G.S 3200 - R$ 1,60 (um real e sessenta
centavos) un – Microdont;
– 23.1050.89-01 - Broca Diamantada 3203 F - R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos)
un – Microdont;
– 23.1050.21-01 - Broca Diamantada Alta Rotação Transmetal - R$ 14,80 (quatorze reais e
oitenta centavos) un - Angelus;
– 23.1050.148-01 - Broca de Aço Esférica P/ Peça Mão Nº 3 - R$ 3,25 (três reais e vinte e
cinco centavos) un – Jota;
– 23.1050.106-01 - Broca Aço Esférica P/ Peça de Mão Nº 06 - R$ 3,70 (três reais e setenta
centavos) un – Jota;
– 23.1050.81-01- Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 08 - R$ 3,70 (três reais e setenta
centavos) un – Jota;
– 23.1050.82-01 - Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 09 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.83-01 - Broca Aço Esférica P/ Peca de Mão Nº 10 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.113-01 - Broca cirúrgica P/ Peca de Mão Nº 702 - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.92-01 - Broca Aço Cônica P/ Peca de Mão - R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos) un – Jota;
– 23.1050.65-01 - Broca Arkansas Trimers branca Peça Mão P/ Acabamento de Resinas - R$
5,80 (cinco reais e oitenta centavos) un – Dedeco;
– 23.1050.79-01 - Broca Haste Curta (Short Neck) – Kit c/ 7 unidades - R$ 26,00 (vinte e seis
reais) kit – Fava;
– 23.1050.104-01 - Broca Maxicut Corte Fino - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un - Wilcos;
– 23.1050.107-01 - Broca Maxicut Frezada - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un – Wilcos;
– 23.1050.111-01 - Broca Minicut de Tungstênio - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta
centavos) un - Wilcos;
– 23.1050.112-01 - Broca Maxicut - R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) un
- Wilcos;
– 23.1050.131-01 - Broca Largo Nº 01 32mm - R$ 8,90 (oito reais e noventa centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.133-01 - Broca Largo Nº 03 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.17-01 - Broca Largo Nº 04 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.136-01 - Broca Largo Nº 06 32mm - R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos) un –
Maillefer;
– 23.1050.07-01 - Broca p/ Contra Angulo Tipo Lentullo jg c/ 04 brocas - R$ 25,30 (vinte e
cinco reais e trinta centavos) un – TDK;
– 23.1050.130-01 - Broca Zecrya 28mm Broca carbide cônica longa de ponta segura;
*Comprimento: 28mm; Apresentação em blister , broca esterilizada. Produto com registro no
Ministério da Saúde - R$ 13,00 (treze reais) un – Angelus;
– 23.1054.1-01 - Cursor Calibrador de Borracha – Pct c/ 50 unidades - R$ 15,80 (quinze
reais e oitenta centavos) un – Maquira;
– 23.1056.1-01 - Disco Carborundum . Caixa com 10 unidades - R$ 8,15 (oito reais e quinze
centavos) cx – Detrorium;
– 23.1056.2-01 - Disco de aço p/ Mandril de parafuso pcte c/12 un - R$ 58,90 (cinquenta e
oito reais e noventa centavos) pcte – Zeep;
– 23.1063.1-01 - Extirpa Nervo – cartela c10 un -contendo as numerações 15.20.25 - R$
27,10 (vinte e sete reais e dez centavos) pcte – MK - Life;
– 23.1072.01-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 21 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.02-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 25 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.03-01 - Lima Flexofile 1ª serie – 31 mm - R$ 28,15 (vinte e oito reais e quinze
centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.12-01 - Lima Flexofile Nº 15 – 21 Mm – cx c/ 6un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.18-01 - Lima Flexofile Nº 15 – 25 Mm – cx c/ 6un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.13-01 - Lima Flexofile Nº 20 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
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quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.19-01 - Lima Flexofile Nº 20 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.14-01 - Lima Flexofile Nº 25 – 21 Mm. - cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.20-01 - Lima Flexofile Nº 25 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.15-01 - Lima Flexofile Nº 30 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.21-01 - Lima Flexofile Nº 30 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.17-01 - Lima Flexofile Nº 35 – 21 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.22-01 - Lima Flexofile Nº 35 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.16-01 - Lima Flexofile Nº 40 – 21 Mm – cx . c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 23.1072.23-01 - Lima Flexofile Nº 40 – 25 Mm – cx c/ 6 un - R$ 28,15 (vinte e oito reais e
quinze centavos) cx - Maillefer – M-Acess;
– 27.1031.4-01 - Mandril de Parafuso p/ PM – p/ montar discos e rodas de acabamento (FG)
- R$ 5,00 (cinco reais) un – Microdont;
– 27.1031.3-01 - Mandril Fendado p/ peça de mão (PM) p/ adaptar tira de lixa. (FG) - R$ 5,30
(cinco reais e trinta centavos) un - Microdont;
– 27.1135.3-01 - Chave de ponta Ultrassom Odontológico, compatível c/ Aparelho da marca
Dabi Atlante - R$ 66,00 (sessenta e seis reais) un – Dabi;
– 23.1134.5-01 - Inserto de Periodontia – Ponta periodontia perio E, indicada p/ a remoção de
tártaro nas faces vestibulares, linguais ou cervicais dos dentes anteriores compatível com o
aparelho prof II cerâmica da marca Dabi Atlante - R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - Start;
– 23.1134.9-01 - Inserto de Periodontia – Perio Supra ponta periodontia perio
supra,universal,indicada p/ a remoção de tártaro em dentes. Sendo mais indicada p/ os dentes
posteriores e todos os ângulos mais, compatível com o aparelho prof II cerâmica e com aparelho
prof NEO marca Dabi Atlante - R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - D700 - Dabi Atlante;
– 23.1134.11-01 - Inserto de periodontia ponta Perio Sub.Pont Periodontia perio Sub, Universal,
indicada para a remoção de tártaro sub genegival profundo, em bifurcação de pinos, cimentos e
etc. Compatível c/ o aparelho prof II Cerâmica e com aparelho prof NEO da marca Dabi Atlante R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un - Dabi Atlante;
– 23.1134.06-01 - Inserto de Periodontia – Perio G1 inserto de secção semicircular, com
espessura reduzida da ponta e curvatura acentuada de curto alcance - R$ 75,00 (setenta e
cinco reais) un – Start;
– 23.1134.10-01 - Inserto de Periodontia Ponta Perio G2 Inserto de secção regular em sua
extremidade com espessura reproduzida e curvatura acentuada de curto alcance - R$ 75,00
(setenta e cinco reais) un – Start;
– 23.1134.07-01 - Inserto de Periodontia – Perio G3 inserto de secção retangular em sua
extremidade com espessura reduzida, largura ampliada e curvatura acentuada de longa alcance
- R$ 75,00 (setenta e cinco reais) un – Ortusonic;
– 23.1134.08-01 - Inserto de Periodontia – Perio G4 Inserto de secção retangular em sua
extremidade, com espessura de largura reduzida e curvatura acentuada em curto alcance - R$
75,00 (setenta e cinco reais) un – Ortusonic.
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para o fornecimento de carnes, tudo em conformidade
com o Edital de Licitação nº 010/2021 – Pregão Presencial nº 010/2021 – Registro de
Preços (Ata de Registro de Preços nº 028/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ademar Cardoso Júnior – ME
– 52.1.20 - 01 – Carne Bovina – devidamente inspecionada nos percentuais de 40% de viceras
(10% de rim, 10% de língua e 20% de coração) e 60% de Costela de Carne (dianteiro do Boi) –
R$ 15,00 (quinze reais) por quilograma – Mellore.
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para o fornecimento de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso
Usinado à Quente), tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 019/2021 – Pregão
Presencial nº 017/2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 029/2021),
nos termos a seguir:
1) Contratada: D e F Transporte e Construtora Ltda.
– 17.2.9-01 – Item 01 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente – C.B.U.Q. - R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) por unidade (toneladas).
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de 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
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Eletrodomésticos e
Eletroeletrônicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Varginha –
SEDUC, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 145/2020 – Pregão Presencial nº 129/
2020 – Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 141 a 145/2020), nos termos a
seguir:
1) Contratada: Comercial Farah Ltda.
- Aparelho de som microsystem – aparelho de microsystem com karaokê, entrada p/ usb e p/
cartão de memoria com as seguintes características: entrada usb 1.0/2.0 (full speed); entrada p/
cartão de memoria: mmc, sd, ms; radio am e fm estéreo com sintonia digital; compatível c/ vcd, cd,
cd-r, cr-rw; reproduz video no formato mpeg4 e cd's musicais em arquivos mp3 e wma; saída svídeo, video componente, video composto; saída de áudio digital coaxial; dolby digital (ac3) e dts;
função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; saída para fones de ouvido;
potencia: 50w - R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) por un – Lenoxx – Modelo MS 8300.
2) Contratada: P.S. Company Comercial de Eletrônicos Ltda.
- Ventilador de parede – 60 cm, cor preto – 127v – características gerais: oscilação; fácil limpeza;
silencioso; suporte de parede; protetor térmico; baixo consumo de energia; grades altamente
resistentes; cortes com encaixe para reforçar no manuseio; fixação de grades por travas; hélice com design especial para proporcionar maior ventilação; não enferrujam; fácil limpeza e
silencioso; possui controle de velocidade gradual; especificações técnicas: de parede; 03 pás;
diâmetro 60 cm; diâmetro da hélice 53 cm; cor das grades de proteção cromadas ou com pintura
epoxi na cor preto; potencia 200 w; rpm 1400 máxima; consumo de energia 5,4 kwh/mês;
voltagem 127; garantia de 12 meses - R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) por un – Arge / Max
60 Parede.
3) Contratada: Space Informática e Móveis para Escritório EIRELI
- Maquina de lavar roupas cap. P/ 10 kg - gabinete em aço, cesto plástico, tampa em vidro
temperado, automática, painel de controle eletrônico abertura superior, gaveta para sabão e
amaciante, tensão 110 volts, 750 rpm, 03 programas de lavagem (pesado,normal e rápido) na cor
branca - R$ 1.261,00 (mil duzentos e sessenta e um reais) por unid. - Colormaq LCA-12;
- Lavadora tanquinho cap. de lavagem 10kg – 127v - gabinete de alta resistência sem emendas;
timer com 05 programas (suave, leve, normal, pesada e extra pesada) mais 2 molhos; capacidade
de lavagem para ate 10 kg de roupa seca; batedor horizontal de 420mm com 191 rpm; desligamento automático; dispenser para sabão em pó e amaciante; filtro antifelpos; motorização 1/4 hp
- 1750 rpm; classificação "a" em eficiência de energia; medidas c/ emb. Alt. 975mm larg. 555mm
prof. 580mm - peso 13,3kg; medidas s/ emb. Alt. 958mm larg. 540mm prof. 565mm; peso: 12 kg;
sistema de lavagem: lavagem através de turbilhonamento; voltagem e consumo; voltagem 127v;
efic. energ. : classe a pelo inmetro; cores: branca e preta; cores da tampa transparente - R$
380,00 (trezentos e oitenta reais) por unid – Colormaq LCS-10.0;
- Ventilador de coluna, c/ajuste de altura – 60cm; silencioso. Sistema de oscilação horizontal e no
mínimo 03 velocidades - R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) por unid – Ventisol Coluna
New 60 cm Comercial
- Purificador/bebedouro de água refrigerado: 110v; com selos inmetro , comprobatórios de
conformidade com a legislação vigente; voltagem: 110v; armazenamento de água gelada: de 2,5
a 2,8 litros; atendimento: mínimo de 30 pessoas; características gerais: constituído de:- sistema
de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro
livre; compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; botão de acionamento automático do tipo fluxo continuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura
(natural, fresca ou gelada) ou torneira; bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos; câmara vertical de filtragem e purificação; corpo em aço inox ou aço carbono com
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó; painel frontal em plástico
abs de alta resistência com proteção uv; vazão aprox. 40 a 60 litros de água/hora; pressão de
funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm2 a kgf/cm2); temperatura de trabalho : 03 a 40oc;
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componentes para fixação e instalação: canopla: conexões cromadas ; buchas de fixação s8;
parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira; produto de
certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos inmetro , comprobatórios de
conformidade com a legislação vigente inclusive, com eficiência bacteriológica, aprovado dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente
de operação, estando de acordo com a determinação da portaria inmetro no 185, de 21 de julho
de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem
ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136; indicação da voltagem no cordão de
alimentação, 110v - R$ 400,00 (quatrocentos reais) por unid - Libell Acquaflex Hermético;
- Bebedouro elétrico conjugado: duas colunas; 110v; tipo pressão, com 02 colunas, acessível,
com capacidade aproximada de 6 litros por hora ( 40 pessoas/h aprox.) E certificado pelo
inmetro; dimensões e tolerâncias: altura: 960mm; altura parte conjugada: 650mm; largura: 660mm;
profundidade: 291mm; pia em aço inox aisi 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com
quebrajato; gabinete em aço inox aisi 304; torneira: em latão cromado de suave acionamento,
com regulagem de jato, sendo 02 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira
em haste para copo; reservatório de água em aço inox aisi 304, bitola 20 (0,95mm de espessura,
com serpentina (tubulação) em cobre ( 0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno
expandido; filtro de carvão ativado com vela sintetizada; termostato com controle automático de
temperatura de 4o a 15oc; compressor de 1/10 de hp, com gás ecológico; protetor térmico de
sistema ( desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema); dreno para
limpeza da cuba; ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.- Voltagem: 110v;
capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.); não possuir cantos vivos,
arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes; o bebedouro deve ser acessível, em conformidade a nbr 9050/2005, no que couber - R$
620,00 (seiscentos e vinte reais) por unid - Libell Press Side;
- Refrigerador vertical combinado cap.300 lts: 110v; linha branca, sistema de refrigeração frost
free; voltagem: 110v; o refrigerador devera possuir certificação inmetro apresentando
classificação energética a, conforme estabelecido na portaria no 20, de 01 de fevereiro 2006;
dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69cm (axlxp); capacidade total (volume interno) mínima de
300 litros; gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; sistema de isolamento térmico em
espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; gabinete tipo duplex com duas (2)
portas (freezer e refrigerador); partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com
relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; conjunto de prateleiras de vidro
temperado removíveis e reguláveis; prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis; gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; prateleira e/ou
gaveta plástica no compartimento do freezer; formas para gelo no compartimento do freezer;
gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete; batentes das portas
dotados de sistema antitranspirante; dobradiças metálicas; sapatas niveladoras; sistema de
controle de temperatura por meio de termostato ajustável; sistema de refrigeração frostfree gás refrige-rante R600A - R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) por unid - Consul CRM
39AB.
4) Contratada: Tecnoforte Sistemas de Refrigeração EIRELI – EPP
- Forno micro-ondas 30 litros: capacidade volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto
das dimensões internas da cavidade do equipamento; gabinete monobloco em aço galvanizado
revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca; iluminação
interna; painel de controle digital com funções pre programadas; timer / relógio; porta com visor
central, dotada de puxador e ou tecla de abertura; dispositivos e travas de segurança; sapatas
plásticas; prato giratório em vidro; dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação; plugue e cordão de alimentação com certificado
inmetro; voltagem: 110 v; indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho;
selo de certificação inmetro; eficiência energética - classe a (maior ou igual a 54%), isolamento
- classe I - R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por unid. - Midea Modelo MTFB41.
Varginha(M.G.), 03 de maio de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento
ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público os
Preços Registrados para Exames Laboratoriais, Coleta de Sanguíneas e Exames Complementares, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 002/2021 – Pregão Presencial nº 002/
2021 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 026/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Diagnóstica Ltda.
– 000.00000.9427-01 – Exame de detecção quantitativa de coronavírus (SARS-COV-2) RT-PCR
(Reação em cadeia de polimerase em tempo real) – R$ 143,50 (cento e cinquenta e três reais e
cinquenta centavos) Un – IPD.
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Materiais para Curativos, Feridas e Afins,
tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 175/2020 – Pregão Presencial nº 157/2020 –
Registro de Preços (Atas de Registros de Preços nºs 146 a 151/2020), nos termos a seguir:
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1) Contratada: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
- Curativo primário de alta absorção – tamanho aproximado 15 cm x 15 cm – curativo estéril, não
aderente, de material não tecido, composto por dupla camada costurada de fibras de
carboximetilcelulose. Promove a absorção vertical com retenção do exsudato na fibra do curativo, formando um gel coeso. Indicado para lesões de moderado a alto exsudato. Registro na
anvisa. Tamanho: 15cmx15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 72,50 (setenta e dois reais e cinquenta centavos) por unidade - Aquacel Extra –
Convatec;
- Curativo primário de alta absorção com carboximetilcelulose com prata – tamanho aproximado
15 cm x 15 cm – curativo estéril, não aderente, de material não tecido, composto por fibras de
carboximetilcelulose e de 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e ácido etilenodiamino
tetra-acético. Promove absorção vertical com retenção do exsudato na fibra do curativo, formando um gel coeso. Indicado para lesões de médio a alto exsudato, queimaduras, feridas
crônicas. Registro na anvisa. Tamanho: 15cm x 15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por unidade - Aquacel Ag+
- Convatec;
- Toalhas umedecidas para higiene corporal – tamanho 21cm x 18 cm – toalhas umedecidas para
higiene corporal, sem fragrância, sem álcool, contendo em sua composição clorexidina, ação
antisséptica de longa duração, superior a 12 horas. Testada dermatologicamente, hipoalergência. Registro da anvisa. Tamanho aproximado 21cm x18 cm, embalagens com no mínimo 8
unidades. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$
7,50 (sete reais e cinquenta centavos) por embalagem - Bio Higienic – Carmel;
2) Contratada: MATMED HOSPITALAR LTDA
- Curativo transparente rolo 15cmx10m filme adesivo transparente, de poliuretano, não estéril,
em rolo, impermeável à água e bactéria, flexível. Registro na anvisa. Tamanho do rolo 15cmx10m.
Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 92,00 (noventa
e dois reais) por rolo - Kangli film;
- Solução para irrigação de ferida – frasco de 350 ml – solução de limpeza e descontaminação
de feridas, composto por água purificada, hidróxido de sódio, 0,1% de undecilenamidopropilbetaina, 0,1% de poliminopropil biguanida. Eficaz para a prevenção e tratamento de biofilme. Reduz
o tempo de cicatrização. Indicado para limpeza, hidratação e descontaminação de todos os tipos
de feridas, podendo permanecer aberto por até 08 semanas após rompimento do lacre. Facilita
a remoção ou coberturas tecnológicas aderidos na lesão. Embalagem transparente. Registrado
no ms como produto para saúde classe iv. Apresentação em frasco de 350ml. Deve conter
dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de
validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 139,00 (cento e trinta e
nove reais) por frasco – Helianto;
3) Contratada: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Bota de unna - tamanho 10cm x 9m – bandagem inelástica de cor branca, pronta para o uso,
impregnada com pasta não solidificável e que não endurece, composta por glicerina, óxido de
zinco, petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino. Registro da anvisa. Tamanho aproximado:
10cmx9m. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$
22,00 (vinte e dois reais) por unidade - Curatec bota de unna;
- Cobertura primária de poli acrilato de amônia: tamanho 10 x 10cm - cobertura primária micro
aderente, absorvente, composta por fibras de poliacrilato de amônia com núcleo acrílico e por
uma camada de carboxometilcelulose com partículas lipofílicas dispersas. Promove o
desbridamento seletivo do esfacelo, a reparação tecidual , absorção vertical e proteção de
bordas, remoção atraumática e sem dor, possui propriedades hemostáticas. Indicado para lesões
exsudativas com presença de tecidos inviáveis não infectados, que necessitem de desbridamento e auxilia no processo de cicatrização através da proliferação de fibroblastos. Registro na
anvisa. Tamanho aproximado: 10cm x 10 cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de
fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao
produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a
partir da data da entrega - R$ 97,00 (noventa e sete reais) por unidade – Urgo;
- Cobertura primária para ferimentos – apresentação envelopes com 1 lâmina. Tamanho
aproximado 7,6 cm x 7,6 cm - cobertura primária para ferimentos, não aderente, estéril, com
trama uniforme e porosa que permita ser cortada sem soltar fiapos, impregnada com age’s,
embalada individualmente em filme plástico cuja abertura permita a transferência asséptica do
produto e promova barreira microbiana. Registro na anvisa. Tamanho aproximado: 7,6cm x 7,6
cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) por unidade - Curatec age 30 rayon;
- Compressa de gaze impreganda com polihexametileno de biguanida (phmb) – tamanho aproximado 10cm x 10cm. Compressa de gaze 100% algodão estéril, impregnada com phmb à 0,2%
podendo ser utilizada como cobertura primária ou secundária, com potente ação contra lesões
infectadas. Registro na anvisa. Tamanho aproximado 10cm x 10 cm, envelopes com 2 unidades.
Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 7,90 (sete reais
e noventa centavos) por envelope – Curatec;
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- Curativo de alginato de cálcio – tamanho aproximado 10 cm x 10 cm – cobertura de alginato de
cálcio, rico em ácido glucurônico, estéril, disposto em tiras entrelaçadas que proporcionam
absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida. Registro na anvisa.
Tamanho 10x10cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade,
tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega
- R$ 7,88 (sete reais e oitenta e oito centavos) por unidade – Curatec;
- Gel de limpeza com phmb - frasco de 100ml gel incolor, inodoro, não gorduroso, composição de
0,1% de polihexametileno de biguanida (phmb)e ácido etilenodiamino tetra-acético (edta). Indicado
para limpeza, descontaminação de feridas e combate a biofilme. Registro na anvisa. Frasco:
100ml. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de
esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$
34,00 (trinta e quatro reais) por frasco – Curatec;
4) Contratada: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
- Bandagem de alta compressão multicamadas – sistema de bandagem compressiva multicamadas, é composto por duas ataduras livres de látex. A primeira camada, de conforto, é composta por espuma de poliuretano laminada e bandagem coesa, e a segunda camada, compressiva,
destina-se a fornecer níveis de compressão efetivos no tratamento de úlceras com índice de
pressão tornozelo braquial (itb) igual ou maior à 0.5. Após a aplicação, as camadas interna e
externa se unem reduzindo o deslizamento durante o uso. Uso único com compressão sustentada
por até 7 dias. Registro na anvisa. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação
e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 200,00 (duzentos reais) por unidade - Coflex nl;
5)Contratada: DIFARMIG LTDA
- Cobertura de espuma de poliuretano contendo ibuprofeno – tamanho aproximado 15 cm x 15 cm
– curativo composto de espuma de poliuretano, estéril, não adesivo, contendo ibuprofeno como
componente ativo, dispersado de forma homogênea. Membrana de permeabilidade seletiva
(impermeável a água e bactérias, que permite troca gasosa). Alta absorção, garantindo mínimo
risco de vazamento e maceração. Promove meio ambiente úmido ideal para a cicatrização e alívio
da dor local. Registro na anvisa. Tamanho: 15cmx15cm. Deve conter dados com identificação,
lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega - R$ 93,00 (noventa e três reais) por unidade – Coloplast;
- Creme barreira – tubo 60gr – tratamento ideal para pele peri-lesional, contra excesso de
umidade que pode causar maceração e atraso na cicatrização no processo de cicatrização de
feridas. Produto lipofílico, proporcionando proteção, maciez e restaura o ph da pele. Registro na
anvisa. Tubos: 60 gr. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade,
tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega
- R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por tubo – Coloplast;
- Curativo de alginato com prata – tamanho aproximado 15cm x15cm – curativo com alta capacidade de absorção, antimicrobiano, estéril, constituído por alginato de cálcio e carboximetilcelulose
sódica e por um complexo de prata iônica, liberada na presença de exsudato da ferida. Deve
formar um gel coeso para hidratação. Desbridamento autolítico e remoção atraumática. Registro
na anvisa. Tamanho 15x15cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
da entrega - R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de espuma composto de poliuretano – tamanho aproximado 15cm x 15 cm – curativo
composto de 100% de espuma de poliuretano, não adesivo, estéril, recoberto por um filme de
poliuretano de permeabilidade seletiva na parte posterior e indicativo de troca. Deve possuir
absorção vertical, sem extravasamento lateral mesmo sobre compressão. Indicada para feridas
de moderada a alta exsudação. Registro na anvisa. Tamanho: 15 x 15 cm. Deve conter dados
com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 49,20 (quarenta e nove reais e vinte
centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de hidrocolóide com alginato de cálcio – tamanho 20 cm x 20 cm – curativo hidrocolóide
em placa, estéril, com bordas biseladas, flexível, com camada externa semipermeável, possui
grade demarcadora. Camada interna auto adesiva contendo carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca. Registro na anvisa. Tamanho
aproximado 20x20 cm. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade,
tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no
ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega
- R$ 24,25 (vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) por unidade – Coloplast;
- Curativo de hidrocolóide com alginato de cálcio – tamanho 6 cm x 8 cm – curativo hidrocolóide,
estéril, flexível, formato de borboleta, composto de carboximetilcelulose e alginato de cálcio,
recoberto por uma membrana inteligente de permeabilidade seletiva e grade demarcadora da
ferida, bordas com hidrocolóide transparente, sistema de aplicação sem toque e sinal de troca.
Registro na anvisa. Tamanho aproximado 6x8 cm. Deve conter dados com identificação, lote,
data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e
pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze)
meses a partir da data da entrega - R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) por unidade –
Coloplast,
- Hidrogel – hidrogel amorfo, transparente, que apresente alta coesão, minimizando risco de
maceração de bordas de lesões. Indicado para hidratação e desbridamento autolítico de tecido
necrótico, que não cause dor e desconforto durante desbridamento. Registro da anvisa. Tubos
contendo no mínimo 25g. Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no ministério da saúde. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data
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da entrega - R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) por tubo – Coloplast,
- Limpador de pele sem enxágue: frasco mínimo de 180ml – limpador de pele sem enxágue,
fórmula a base de água e livre de álcool, ph ácido que mantém a barreira da pele e sufactantes
iônicos que limpam a pele sem irritar. Possui em sua composição dimeticona como hidratante
oclusivo, sem fragância e hipoalergênico. Mantém o ph da pele levemente ácido, contribuindo
para manutenção da barreira da pele e ajuda na restauração da barreira lipídica do extrato
córneo. Indicado para limpeza de pele íntegra. Registro da anvisa. Frasco de mínimo de 180ml.
Deve conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização,
atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde.
Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 27,25 (vinte e
sete reais e vinte e cinco centavos) por frasco – Coloplast;
5)Contratada: BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA
- Cobertura antimicrobiana de fibra de pva. Tamanho aproximado 10 x 10 cm - curativo estéril,
não aderente, composto por fibras de não tecido álcool polivinílico (pva) e hidroxipropilcelulose.
com sulfato de prata 0.2 mg/cm. Deve ter alta capacidade de absorção e retenção de fluidos, ser
resistente a tração, não deixar resíduos na lesão durante a remoção, retirada em peça única.
Dispensação de prata sustentada por até 7 dias. Indicado para lesões de médio a alto exsudato,
feridas agudas e crônicas. Registro na anvisa. Tamanho: 10cm x 10cm. Deve conter dados com
identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender a legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de validade no
mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por
unidade - Molnlycke healtcare ab suecia,
- Curativo de espuma multicamada auto aderente – tamanho aproximado 12,5cm x 12,5cm curativo para as áreas de articulação, altamente flexível e absorvente, multicamadas, auto
aderente, estéril, a traumático. Pode ser removido e reajustado a lesão sem perda de adesividade, composto por camada de contato de silicone, camada de transferência a absorção vertical de exsudato, camada de dispersão de não tecido, sendo viscose e poliéster, camada de
absor-ção e retensão de exsudato composta por algodão e poliacrilato e por uma camada de
filme de poliuretano impermeável a bactérias e resistente a água. Indicado para prevenção de
lesões de pele, em especial lesões por pressão e tratamento de lesões de moderada a alta
exsudação tais como: úlceras de membros inferiores, lesão por pressão, lesões traumáticas.
Pode permanecer na lesão por até 7 dias. Registro na anvisa. Tamanho: 12,5 x 12,5 cm. Deve
conter dados com identificação, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, atender
a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Prazo de
validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da entrega - R$ 82,85 (oitenta e dois reais
e oitenta e cinco centavos) por unidade - Null molnlycke.
Varginha(M.G.), 03 de maio de 20201
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para fornecimento de Brocas, Limas Odontológicas e
outros, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 205/2020 – Pregão Presencial
nº 183/2020 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nº 156 à 158/2020), nos
termos a seguir:
1) Contratada: Recapagem Felipe Fontes EIRELI – ME
– 000.00000.9232-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 225 x 70 x 16 - R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9238-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 175 x 70 - 13 s/camara - R$
147,00 (cento e quarenta e sete reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9239-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 185 x 60 - 14 s/camara - R$
155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9240-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 185 x r14 – s/camara - R$
157,00 (cento e cinquenta e sete reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9243-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 265 x 70 - r16 s/camara - R$
330,00 (trezentos e trinta reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9245-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 275/80r – 22,5 - R$ 494,00
(quatrocentos e noventa e quatro reais) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9362-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 205 x 75 – r16 - R$ 272,50
(duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) - Marca: Treadrubber;
– 000.00000.9366-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 275/80r - 22.5 borrachu - R$
484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) - Marca: Treadrubber.
2) Contratada: Denipotti & Denipotti Comércio e Recauchutagem de Pneus Ltda. - EPP
– 000.00000.9230-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 750 x 16 – liso - R$ 327,00
(trezentos e vinte e sete reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9231-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.750 x 16 - agric.8 lonas - R$
323,00 (trezentos e vinte e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9234-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 17,5 x 25 - R$ 1.485,00 (mil e
quatrocentos e oitenta e cinco reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9235-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 215 x 75 x 17,5 - R$ 343,00
(trezentos e quarenta e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9237-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 16.9 x 30 - R$ 1.600,00 (mil e
seiscentos reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9241-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.1000 x 20 - 16 lona liso - R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9242-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.10,5 x 65 - 16 s/camara - R$
553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9244-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 12 x 16,5 s/camara - R$ 576,00
(quinhentos e setenta e seis reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9361-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 12.5 x 80 – r18 - R$ 575,00
(quinhentos e setenta e cinco reais) - Marca: Borr. Meloborr;
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– 000.00000.9364-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 16.9 x 24 - R$ 1.410,00 (mil e
quatrocentos e dez reais) - Marca: Borr. Meloborr;
– 000.00000.9365-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1000 x 20-16 lonas borr - R$
447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais) - Marca: Borr. Meloborr.
3) Contratada: J. P. Beleze – EPP
– 000.00000.9233-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1400 x 24 (20 lonas) 1.185,00 (mil e cento e oitenta e cinco reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9236-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med.900 x 20 - 14 lonas liso 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9246-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1300 x 24 - 12 lonas 1.170,00 (mil e cento e setenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9363-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 900 x 20 - 14 lonas bor 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal);
– 000.00000.9367-01 - Serviço Recauchutagem de Pneus - med. 1300 x 24 12 lonas liso 1.295,00 (mil e duzentos e noventa e cinco reais) - Marca: Ruzi (Fab. Vipal).
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021

R$
R$
R$
R$
R$

Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os Preços Registrados para o fornecimento de teste para Pesquisa de Antígeno do SARS-COV2 / COVID-19 (metodologia de imunocromatografia), tudo em
conformidade com o Edital de Licitação nº 005/2021 – Pregão Presencial nº 005/2021 –
Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 027/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Vytra Diagnósticos Importação e Exportação S.A.
– 26.84.7-01 – Teste para Pesquisa de Antígeno do SARS COVID 2/ COVID-19 (Metodologia
imunocromática) – R$ 22,00 (vinte e dois reais) por kit com 25 testes – Vivacheck.
Varginha(M.G.), 03 de maio 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, interina, Sra. Mirian Lêda Aguiar Olgado, em cumprimento ao que determina o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna
público os preços registrados para fornecimento de Materiais Reciclados e Resíduos da
Cons-trução Civil, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 179/2020 –
Pregão Presencial nº 161/2020 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 152/
2020), nos termos a seguir:
1) Contratada: Ecovia Reciclagem de Resíduo da Construção Civil LTDA
- Areia - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 2mm - R$ 26,50 (vinte e seis reais e cinquenta centavos);
- Bica mista corrida - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de
tijolos, blocos, argamassa, concretos, telhas e argila - Diâmetro máximo: 63mm - R$ 26,00 (vinte
e seis reais);
- Rachão - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 150mm - R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
- Brita 0 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 9,5mm - R$ 35,00 (trinta e cinco reais);
- Brita 1 - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos, argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 19mm - R$ 27,00 (vinte e sete reais);
- Pedrisco - Material reciclado de resíduo da construção civil triturado derivado de blocos,
argamassa e concretos - Diâmetro máximo: 6,5mm - R$ 30,00 (trinta reais).
Varginha(M.G.), 03 de maio de 2021
Mirian Lêda Aguiar Olgado
Secretária Municipal de Administração, interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 3.763/2021
OBJETO: Locação de imóvel, situado na Rua Irmão Mário Esdras, 306 – Vila Pinto, destinado ao
funcionamento da Coordenação do CREAS, por um período de 12 (doze) meses.
CONTRATADO: Carlos Simões Carvalho
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. X, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 5.953/2021
OBJETO: Aquisição de equipos para bombas de infusão de soluções enterais, para atendimento
a mandados judiciais.
CONTRATADO: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais 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
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
INTERESSADO: BIOFÁCIL LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA
I. M. : 26637
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha COMUNICA ao contribuinte supracitado
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL para conferência do recolhimento de tributos nos termos do Art. 169
da Lei Municipal nº 2872/96.
Varginha-MG, 04/05/2021
Paulo Sérgio de Oliveira Braga
Fiscal de Rendas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 19/2021
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 o 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)
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Quantidade
01
01

2. Prazo do Contrato
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h); TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h)
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso público ou preenchimento por
servidor efetivo; fusão e/ou fechamento 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
Remuneração
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h)
R$4.787,24
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (6h)
R$3.655,70
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.

22

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 os cargos de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h), TNS/Pedagogo/
Supervisor Pedagógico (6h) 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) 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.
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, revascularizados);
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
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
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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
10.1 Data: 12/05/2021
Local: SEDUC (Avenida Brasil, nº 171, Vila Pinto, Varginha/MG).
Horário: 08h30min
Cargos: TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (8h) e TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
(6h).
IMPORTANTE : poderão apresentar-se no local/horário do Edital os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso 01/2018, limitada a entrada no local de, no
máximo 60 (sessenta) candidatos por vez, em observância ao art. 11, do Decreto Municipal n.º
10.333, de 15 de abril 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
Josélia de Paiva
Flávia Luiza Dixini Mendonça
Tatiana Rosa Vieira Delfino
Christiane Resende Gonçalves
Cristhiani Arantes Silva Azevedo
Cinira de Fátima Martins
Daiane Pereira Gomes Werneck
Karla Vilela Vitolo
Roberta Tavares Cardoso Boareto
Alexandra Reis Juvêncio Mariano
Kelle Renata Graciote Pereira Brito
Mariza Aparecida Pala Ferreira
Ludmylla Paola Ribeiro de Oliveira Araújo
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
Marília Tempesta
Miriani Maria Ferreira Montuani
Elaine Aparecida Rodrigues Machado
Tanismary Figueiredo Rocha
Rosinara Cassia da Silva Carvalho
Cristiane Juvêncio da Silva
Maria Teresa Martins
Luciane Aparecida Cata Preta Reis
Carla Maria de Carvalho
Sandra Amália Alves Pereira Bento
Edelzio Lopes Júnior
Mara Floriano Veloso
Maria Aparecida Cesar Estevão
Cassiana Mendes Leandro
Jaqueline de Morais
Pâmela Celi Andrade Pedroso Vivaldi
Liliane Maria da Silva
Mariane Pizzo
Ana Cristina de Paula Abreu Domingos
Eliana Secci Luiz
Ana Paula Gouvea
Priscilla Helena Reis Mendes
Camila Elias Alves
Mara Cristina Gentil de Lima
Greise Grasielle dos Santos
Guilherme Sérgio Vieira
Luiza Harumi Hatada Reis
Maura Lucia Resende Andrade
Sandra de Lourdes Ferreira Maritan
Ana Karla Paiva Silva
Geniane Oliveira
Janaina Aparecida de Araújo
Elizangela Aparecida Ramos
Giselle Vilela Carrero
Ana Lucia Mesquita Furgala Alves
Andrezza Araújo Bruziqueci
Estela Maria Peloso de Souza
Natália Souza Silva
Márcia Regina dos Santos Navarra
Micheline Gonçalo Vianna

CARGO
CLASS.
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 34º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 35º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 37º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 38º
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 60º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 61º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 62º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 63º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 64º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 65º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 66º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 67º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 68º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 69º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 70º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 71º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 73º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 74º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 75º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 76º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 77º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 79º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 80º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 81º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 82º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 83º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 84º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 85º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 86º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 87º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 88º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 89º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 90º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 91º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 92º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 93º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 94º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 95º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 96º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 97º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 98º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 99º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 101º
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CANDIDATO(A)
Rogéria Ribeiro de Assis
Maria Carmen de Souza
Patricia Aparecida Nascimento Ferreira
Élita Cristina Gabriel Silva
Alessandra Aparecida de Paula
Ana Maria Damasceno
Daiana de Paula Lino
Rosilene Oliveira de Sousa
Flavia Ferreira Tavares
Bianca Magalhães Pelegrini Silva
Marina Carvalho da Silva Brum
Valeria Cristina Gomes de Souza
Selma Shirlei Isidoro Ramos
Angélica Amélia Cata Preta
Patricia Ellen de Andrade
Rosemary Maiolini
Thaís Correia
Rita de Cassia Mesquita
Naiara de Paula Silva Alves
Andrea Lucia de Carvalho
Aparecida de Fátima Pierroti
Marisa Eunice Pereira Bíscaro
Meire Bahia da Rocha Scalioni
Liliane Avelar Amorim de Oliveira
Beatriz Aparecida da Silva Malaquias
Milena da Silva Ferreira Graciano
Priscilla Bernardes Oliveira Cazelato Mesquita
Priscila Coimbra Caineli
Ligia Regina Machado Braz
Poliana Neila Pereira Fonseca
Carla Luciana de Oliveira Menezes
Luciene Messias Silva
Jaqueline de Paula Lopes
Naiara Costa Furtado Campos
Samuel dos Santos Sales
Claudinei dos Santos
Cristiane de Oliveira Almeida

CARGO
CLASS
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 102º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 103º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 104º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 106º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 107º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 108º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 109º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 110º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 111º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 112º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 113º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 114º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 115º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 116º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 117º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 118º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 119º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 120º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 121º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 122º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 123º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 124º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 125º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 126º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 127º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 128º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 129º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 130º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 131º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 132º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 133º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 134º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 135º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 136º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 137º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 138º
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 139º

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
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, 07 de maio de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 013/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 049/2021
Conforme disposições contidas nos itens 13 e 14.3, do Edital 049/2021, fica o candidato abaixo
relacionado, regularmente classificado no Processo de Seleção Simplificada realizado através
do Edital 049/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADO para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a contar
da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo
Administrativo nº 17.696/2020.
Candidato
Rafael Rodrigues Cardoso

MAIO DE 2021

Cargo
TNS/ES/Médico da Família - PSF
Varginha, 6 de maio de 2021.

Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 014/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 043/2021
Conforme disposições contidas nos itens 14 e 15.4.1, do Edital 043/2021, ficam as candidatas
abaixo relacionadas, regularmente classificadas no Processo de Seleção Simplificada realizado através do Edital 043/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADAS para no PRAZO DE 3 (três) dias
úteis, a contar da data de publicação do presente edital, comparecerem 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 possuirem mais o direito à
contratação temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vagas referente
ao Processo Administrativo nº 4.698/2021.

Candidata
Aline de Fátima Dourado
Adriene Baraldi Martins

24

Cargo
Técnico em Enfermagem / UE
Técnico em Enfermagem / UE
Varginha, 6 de maio de 2021.

Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 015/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 041/2021
Conforme disposições contidas nos itens 14 e 15.4, do Edital 041/2021, fica o candidato abaixo
relacionado, regularmente classificado no Processo de Seleção Simplificada realizado através
do Edital 041/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADO para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a contar
da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vagas referente ao Processo
Administrativo nº 4.698/2021.
Candidato
Cargo
Rafael Rodrigues Cardoso
TNS/ES/Médico Plantonista Clínico Geral
Varginha, 6 de maio de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 058/2021
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/Clínico Geral - E-24CR (*)
Vaga : CR (*)
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Clínico Geral.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
Vencimento : R$ 3.958,45 (¹)
(*) Cadastro Reserva
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.572,99, nos
termos da Lei Municipal nº 6.732/2020.
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 seleção é para cadastro reserva. Caso seja necessário efetuar
contratação, esta será feita pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado antes caso a
demanda para atendimento no Hospital de Campanha diminua.
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 12.313/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 10.05.2021 e 11.05.2021
Horário: das 7h30 do dia 10.05.2021 às 16h00 do dia 11.05.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 058/2021 – HCMV – TNS/ES/Médico Plantonista Clínico Geral”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (Diploma de conclusão do
curso - frente e verso)
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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.
5.4.2. Caso a documentação não possa ser analisada em virtude de não atender às exigências
do item 5.4.1, o documento será desconsiderado, não cabendo recurso desta decisão nem envio
posterior de documento com qualidade de imagem para análise da Comissão.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 11.05.2021.
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);
• Apresentar comprovante de qualificação cadastral no E-social;
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos, apresentando Atestado de Antecedentes;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
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 13.05.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 058/2021 – SEMUS – HCMV – TNS/ES/Médico
Plantonista / Clínico Geral.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
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 a 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: 10.05.2021 e 11.05.2021
Horário: das 7h30 do dia 10.05.2021 até às 16h00 do dia 11.05.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Data: 12.05.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 13.05.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: cecilia.gabriel@varginha.mg.gov.br
Data: 14.05.2021
Horário: 17h30
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 06 de maio de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Lidiane Pereira da Silva
Presidente da Comissão
Marcia Maria Gonçalves
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão
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ANEXO I

TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado a dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo
limitado a dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado 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
progra-mático 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.
• 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
a pontuação será limitada à um título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para
constatação da vigência. Considerando o estado de emergência causado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, admitir-se à vigência até 03/2020.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 4,0 (quatro) 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, desde que
tenham sido celebrados há no máximo 30 (trinta) dias, ou registro em carteira de trabalho
profissional.
• Não serão aceitos contratos de trabalho com instituições públicas ou privadas celebrados há
no máximo 30 (trinta) dias, sendo admitidos porém, que tais contratos sejam analisados e
pontuados desde que estejam acompanhados de declaração formal, atestando que o contrato
esteve vigente durante todo o prazo estabelecido em cláusula própria.
• A pontuação para experiência profissional será limitada a 16 (dezesseis) pontos.
• 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 058/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 058/2021: Lidiane Pereira da Silva, Marcia Maria Gonçalves 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, 6 de maio de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 059/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento
das vagas referente ao Processo Administrativo nº 21.050/2020 – Contrato por tempo
determinado, conforme discriminado a seguir:

1 - DAS VAGAS
CARGO
Técnico em Enfermagem / US

26

VAGAS
14

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 6 (seis) 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) nas Unidades Básicas que atendem
como Unidades de Vacinação contra o COVID-19, assim como para compor Equipes Volantes
para vacinação Extra Muro (Asilo, hospitais, domicílios etc.), para Enfrentamento ao novo
Coronavírus, com a devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº
21.050/2020.
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)
Técnico em Enfermagem / US
1.464,17
(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, inclusive finais de semana.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe, para profissões regulamentadas;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, apresentando Atestado de Antecedentes;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal e também § 3º do Art. 159, da Lei 2.673/1995.
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados e que não estejam
contratados, que estiverem interessados nas vagas para contratação por tempo determinado,
deverão manifestar-se através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo
“Assunto” : Convocação – Edital 059/2021 – Cargo: “Técnico em Enfermagem/US”
No corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início imediato conforme condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, informando também nome completo, número da inscrição no
concurso público e classificação obtida no concurso para agilizar a identificação do candidato.
Também deverá informar telefone para contato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 11.05.2021.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o referido cargo e se atendem aos requisitos estabelecidos, quais sejam,
não estarem nomeados ou contratados utilizando a listagem do referido Edital para convocação.
Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na listagem de aprovados do concurso
terão a manifestação enviada por e-mail desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, serão convocados até o limite das vagas ofertadas, aqueles que estiverem melhor posicionados na lista de
classificação geral do Concurso Público.
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6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes,
serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso
de não atendimento das exigências deste Edital, ou desistência do candidato anteriormente
convocado.
6.6. A listagem dos candidatos excedentes que atenderem a convocação por e-mail será divulgada na página oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br
6.7. A manifestação de interesse do candidato vale apenas para as vagas apresentadas neste
Edital e em nada altera a lista para convocações por provimento efetivo através de nomeação.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde, após a
realização do exame admissional. Caso a Secretaria Municipal de Saúde comunique oficialmente
que o candidato não entrou em exercício na data determinada, ele será automaticamente eliminado e caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido de ofício.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde para atender às demandas do plano de vacinação e cumprir as normas de
segurança estabelecidas.
Varginha, 06 de maio de 2021
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
Auto de Infração
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 Alcides José Rodrigues, para que no prazo de 5 (Cinco) dias
contados a partir desta publicação, promova a limpeza e retirada de todo material proveniente de
serviços de desmonte de veículos, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação:
(Rua Milton Costa, n° 275 - Bairro: Centro).
Auto de Infração 002/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância 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:
Processo :
Endereço do Lote:
JOSÉ BENEDITO
316/2021
RUA SERRO, Nº 60 BAIRRO: SION
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 06 de Maio de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância 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:
Processo :
Endereço do Lote:
ODER FERREIRA
3476/2021
AV. FLEMING, Nº 335 BAIRRO: NOVO HORIZONTE
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 06 de Maio de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância 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 bImóvel.
Contribuinte:
Processo :
Endereço do Lote:
MARIA APARECIDA DAS DORES BENEVIDES 3891/2021
RUA JOSÉ CÂNDIDO CONDE,
Nº 94 - BAIRRO: PADRE VITOR
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 06 de Maio de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

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 José de Paula Vitor, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados
a partir desta publicação, promova a capina, limpeza e manutenção constante do local retirando
todo o lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua
Professora Alcina de Carvalho, n° 447 - Bairro: Canaã).
Notificação 394/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA
RESOLUÇÃO CMSV N° 004/2021
“Aprova a Programação Anual de Saúde, exercício de 2021, para o Município de
Varginha (MG), com ressalva”.
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Varginha (CMSV), através de seu presidente
Cláudio Miranda Souza, nos termos regimentais e com base nas atribuições conferidas pelas
Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal Nº
1.968 de 12 de dezembro de 1990, bem como pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal
Nº 1.968 de 12 de dezembro de 1990, e, especialmente, com base no Decreto Municipal Nº 7.818/
2016, e, conforme deliberado em sua 389ª Reunião Plenária Ordinária realizada em 20 de abril de
2021,
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar a Programação Anual de Saúde (PAS), exercício de 2021, para o Município de
Varginha (MG), apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), com ressalva,
considerando que não consta do mesmo previsão de transferência, como subvenção, do valor
de R$ 1 milhão ao Hospital Regional do Sul de Minas, conforme projeto de lei aprovado pela
Câmara de Vereadores no dia 12 de abril de 2021, pois não foi apresentado o plano de trabalho
para esses recursos a este Colegiado, bem como não há previsão no Planto de Contingência de
Enfretamento à Pandemia, de aporte de recursos como condicionante da expansão dos leitos
por parte daquele hospital.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 20 de abril de 2021.
CLÁUDIO MIRANDA SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a presente resolução.
Publique-se.
LUIZ CARLOS COELHO
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SETOR DE BEM ESTAR ANIMAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, através de sua Secretaria do
Meio Ambiente e do Setor de Bem Estar Animal, CONVOCA o(s) proprietário(s) do(s) animal(is)
conforme abaixo descritos(s):
- 01 (um) animal equídeo macho, pedres, apreendido no dia 03/05/2021, na Av. Caetano Pássaro
Filho por volta das 10:00 horas da manhã.
Por se encontrar solto em via pública colocando em risco a vida depopulares e motoristas.
Para que o referido animal seja retirado do depósito municipal, no prazo de 10 (dez) dias a contar
da publicação deste Edital, contra o pagamento das taxas cabíveis e apresentação dos
documentos de comprovação de propriedade sob pena das sanções previstas nas Leis Municipais nº 3.783/02 e 5.489/2011.
Varginha, 05 de Maio de 2021.
Marisley Camillo de Barros Neves
Medica Veterinária – CRMV-MG 5953
Supervisora do Serviço de Defesa e Bem Estar Animal

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01
INSTITUI A POLÍTICA DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES
DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE VARGINHA
CAPÍTULO I
DA BIBLIOTECA
Art. 1º A Biblioteca de Varginha foi criada pela Lei Municipal nº 306, de 20 de novembro de 1960,
e denominada Biblioteca Pública Deputado Domingos de Figueiredo em 09 de junho de 1964. Hoje
com sede na Residência Dona Vica Frota, situada na Praça Governador Benedito Valadares,
141, Centro, Varginha, é uma unidade administrada pela Fundação Cultural do Município de
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Varginha.
Art. 2º O objetivo da biblioteca é incentivar e promover o gosto pela leitura, democratizar o
acesso a materiais bibliográficos e informativos, visando à inclusão social e digital da comunidade, por meio de um acervo sempre atualizado.
CAPÍTULO II
DA FORMAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
Art. 3º O acervo da biblioteca é multidisciplinar, constituído de livros com foco nas obras nacionais e estrangeiras, clássicos da literatura nacional e estrangeira, incluindo a infantil, além de
obras gerais sobre história, arte, psicologia, religião, ciências sociais e biografias, entre outras,
obras de referência, jornais e revistas de caráter informativo , histórias em quadrinhos, audiolivros, livros em braille e jogos/brinquedos, dentre outros materiais.
CAPÍTULO III
DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE COLEÇÕES
Art. 4º A política de formação, desenvolvimento e avaliação de coleções da Biblioteca Pública é
o processo em que é avaliado o material que irá compor o acervo da Biblioteca. É o conjunto de
atividades que determina a conveniência de se adquirir, manter ou descartar materiais bibliográficos e não bibliográficos, mediante critérios previamente estabelecidos, visando à formação,
desenvolvimento e manutenção de um acervo de qualidade.
Art. 5º São objetivos definidos na política de desenvolvimento de coleções:
I - definir critérios de aquisição, expansão, atualização, desbaste, descarte e reposição do
acervo;
II – possibilitar o crescimento do acervo de forma qualitativa e quantitativa;
III – conhecer as necessidades de informação e interesse dos sócios/comunidade, por meio da
análise e conhecimento do uso das coleções;
IV – identificar os materiais de informação adequados para a formação da coleção;
V – estabelecer prioridades para aquisição do material;
VI – estabelecer diretrizes para a avaliação da coleção.
Art. 6º A seleção do acervo bibliográfico deve obedecer os seguintes critérios:
I – adequação do material aos objetivos e tipo da biblioteca;
II – conhecimento do perfil dos usuários;
III – demanda: número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;
IV – qualidade do conteúdo;
V – acessibilidade da língua;
VI – atualidade da obra;
VII – falhas nas coleções;
VIII – escassez de material sobre o assunto;
IX – condições físicas do material ou características físicas: (verificar se os caracteres são
legíveis, se têm tamanho apropriado, se a encadernação é resistente, a qualidade do papel,
dentre outras, priorizando a qualidade dos itens);
X – quantidade de exemplares;
XI – diversidade: considerar os diferentes tipos de materiais: textuais, imagéticos, livros digitais,
audiolivros, sonoros, entre outros, nos diferentes suportes, considerar os grupos ditos minorias,
tais quais: populações indígenas, comunidades quilombolas, minorias religiosas, imigrantes,
pessoas que não possuem domicílio fixo, analfabetos, população em situação de rua, identidade
de gênero, pessoas com deficiência, comunidades carcerárias, idosos, dentre outros.
Art. 7º Política de aquisição: é o processo de obtenção dos itens do acervo.
I – Compra: processo realizado através de licitações e compra direta, obedecendo à legislação
específica da Fundação Cultural.
II – Doação: o critério para seleção das doações são os mesmos utilizados para a seleção de
material adquirido para compra, além desses critérios serão observados os seguintes aspectos:
estado de conservação e atualização do material e pertinência ao acervo.
§ 1º Toda e qualquer doação incorporada ao acervo não poderá ser devolvida, antes de aceita
sua doação, observar se ela se encaixa nas necessidades da Biblioteca.
§ 2º A partir do momento do recebimento da doação, o bibliotecário e sua equipe são os que
decidem para onde a mesma
será encaminhada e se, por algum motivo, o material recebido não se encaixar no acervo da
Biblioteca, ele poderá ser doado para outras bibliotecas, feira de trocas, projetos de leitura, ou
ainda ser encaminhado para associações sem fins lucrativos. É necessário que o doador
preencha e assine o formulário de doação de material (ANEXO A).
Art. 8º Materiais valiosos para a biblioteca:
I – livros de literatura;
II – livros informativos atualizados;
III – primeiras edições de livros de literatura e exemplares autografados por seus autores;
IV – revistas semanais (somente do ano corrente);
V – revistas em geral (menos de 05 anos de publicação).
Art. 9º Materiais que não condizem com o acervo da Biblioteca:
I – livros didáticos e técnicos;
II – livros mofados, rasgados, sem capa, folhas soltas rabiscadas e/ou escritas, com conteúdo
ultrapassado;
III – fitas cassetes e VHS;
IV – jornais correntes;
V – revistas de faculdades e universidades ;
VI – xerox de materiais bibliográficos ( de acordo com o Art. 29 da Lei de Direito Autoral Nº 9.610
de 19/02/1998).
Art. 10 Materiais que devem passar por avaliação prévia:
I — materiais audiovisuais (CDs, DVDs e BluRay);
II – revistas e jornais históricos.
CAPÍTULO IV
DESCARTE
Art. 11 A Biblioteca não poderá reter todo material adquirido ao longo de sua existência, por
razões de espaço e manutenção da qualidade. A retirada definitiva de alguns materiais
informacionais, não mais utilizados pelos usuários ou em precário estado de conservação é
imprescindível para a otimização do acervo.
Art. 12 De acordo com a Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, capítulo V, art.18, com a
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finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, “o livro não é considerado
material permanente”.
Art. 13 O processo de descarte deve observar os seguintes critérios:
I – desatualização: conteúdos ultrapassados, levando-se em conta a área do conhecimento a
que se refere a obra;
II – condições físicas: obras inutilizadas, infectadas, deterioradas, sujas, danificadas;
III – características físicas do material: encadernação, qualidade do papel, folhas rasgadas,
ilustração, ortografia;
IV – duplicatas: número excessivo de exemplares.
CAPÍTULO V
DESBASTAMENTO
Art. 14 Processo de retirada de itens inativos do acervo, o desbaste é um processo contínuo e
sistemático para conservar a qualidade da coleção. Este procedimento tem como objetivo otimizar o espaço físico do acervo, fazendo com que materiais sem uso ou de pouco uso possam dar
lugar a materiais mais demandados. Deve ser feito de acordo com as necessidades da Biblioteca, após criteriosa avaliação, levando-se em conta:
I. exemplares que não tenham sido consultados ou emprestados nos dois últimos anos serão
retirados do acervo, deixando-se apenas um exemplar;
II. materiais que não estejam em bom estado de conservação deverão ser encaminhados para
reparo ou restauro.
Art. 15 O desbastamento poderá ser feito das seguintes maneiras:
I – remanejamento: é a transferência para a reserva técnica dos itens que tem excessiva
quantidade de exemplares de um mesmo número de volume ou título;
II – descarte: é o processo pelo qual, após ser avaliado criteriosamente, o material é retirado ou
devolvido ao acervo.
CAPÍTULO VI
REPOSIÇÃO DE MATERIAL
Art. 16 Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição deverá
se basear nos seguintes critérios:
I – demanda do título;
II – importância e valor do título;
III – número de exemplares existentes.
Parágrafo Único – O material perdido ou danificado (molhado, páginas rasgadas, sujas, rabiscadas)
pelo leitor deve ser reposto pelo mesmo título. Caso isso não seja possível ou a edição esteja
esgotada, compete à biblioteca determinar a substituição por uma obra similar ou uma que esteja
precisando.
CAPÍTULO VII
PRESERVAÇÃO E REPAROS
Art. 17 Os materiais bibliográficos danificados serão retirados do acervo e analisados se são
passíveis de recuperação. As obras sem possibilidade de recuperação ou restauração deverão
ser baixadas do acervo.
§ 1º Tipos de danos previstos:
I – folhas soltas;
II – capa solta;
III – etiquetas deterioradas (identificação e segurança);
IV – carimbo apagado;
V – lombadas sujas e/ou danificadas.
§ 2º Recuperação:
I – após análise da equipe técnica e constatada a possibilidade de recuperação da obra, a
mesma será encaminhada para reparo.
CAPÍTULO VIII
BAIXAS DE MATERIAL
Art. 18 O termo “baixa” é utilizado para os tombos (registros) de materiais que não fazem mais
parte do acervo da biblioteca. Cada baixa deverá ter um motivo:
I – Atrasado: item que foi emprestado e o atraso superou 120 dias.
II – Danificado: material que foi retirado do acervo por apresentar dano físico irreparável.
III – Desatualizado: itens que estão com projeto gráfico e editorial desatualizado.
IV — Furtado: item que não consta como emprestado ou baixado e não é encontrado no acervo.
V – Inventário: itens baixados após a conferência e não encontrados; essa vistoria é realizada
anualmente.
VI – Perdido pelo usuário: item que o leitor perdeu a obra ou em caso de ter sido assaltado/furtado
não pode ser devolvido à biblioteca.
Art. 19 Os casos omissos na presente instrução normativa serão avaliados pela equipe da
Biblioteca Pública Municipal Deputado Domingos de Figueiredo.
Art. 20 A presente instrução, poderá sofrer modificações a quando se fizer necessário.
Art. 21 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Marcos Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
Fundação Cultural do Município de Varginha
ANEXO A
TERMO DE DOAÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS
Eu, _____________________________________________________,
RG nº _______________________, através deste termo, transfiro à Biblioteca Pública Municipal
Deputado Domingos de Figueiredo todos os meus direitos sobre os materiais doados nesta data,
ciente que não possuirei nenhum tipo de privilégio quanto ao seu uso. Declaro que estou de
acordo com a política de desenvolvimento de coleções desta biblioteca, permitindo que todos os
materiais entregues tenham o fim que a biblioteca entender por mais conveniente. Segue anexa
a relação dos materiais doados.
Varginha, ______ de ___________________ de 20____.
Assinatura do doador
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REFERÊNCIAS
Lei nº 18312, de 06 de agosto de 2009, que institui a política estadual do livro (Com atenção para
o Art. 7º onde diz que o livro não é considerado material permanente para fins de controle dos
bens patrimoniais das bibliotecas públicas). Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/
legislacao/completa/completa.html?num=18312&ano=2009&tipo>
Lei nº 20.623, de 15 de janeiro de 2013 , que altera a lei no. 18.312, de 6 de agosto de 2009, que
institui a política estadual do livro. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/
completa/completa.html?num=20623&ano=2013&tipo>
Lei Federal nº 10.753, de 30 de outubro de 2003, que institui a política nacional do livro (comatenção para o Art. 18º onde diz: “Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas
públicas, o livro não é considerado material permanente”). Disponível em:
<http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.753.htm>
Varginha, 22 de fevereiro de 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
Edital de Licitação nº. 002/2021
Convite nº. 001/2021
A Fundação Cultural do Município de Varginha, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 18.987.735/0001-16, com sede na Praça Matheus Tavares, nº. 121,
Centro, Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu Diretor-superintendente, Marco Aurélio da Costa Benfica, torna pública a abertura de procedimento licitatório na
modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço, tendo por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de consultoria, assessoria e execução de serviços
técnicos na gestão, proteção e promoção do Patrimônio Cultural de Varginha, ano
base 2021, exercício 2023, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até às 8h15 do dia 14/05/2021
Data de Abertura: 14/05/2021, às 8h30
Informações/Edital: Núcleo de Suprimentos da Fundação Cultural do Município de Varginha –
Fone: (35) 3690-2707.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br na
aba Transparência » Licitações.
Varginha (MG), 5 de maio de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor-superintendente

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 102/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 095/2021
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
561/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 095/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 103/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 096/2021
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
664/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 096/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 104/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 089/2021
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 089/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
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PORTARIA Nº 105/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 097/2021
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
775/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 097/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 106/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 094/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1271/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 094/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 107/2021
NOMEA MEMBROS PARA COMPOR COMITÊ TRANSFUSIONAL MULTIDISCIPLINAR.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear membros para compôr Comitê Transfusional Multidisciplinar do Hospital Bom
Pastor, com o objetivo de garantir a qualidade das transfusões realizadas pelo serviço da
Agência Transfusional.
Art. 2º Fica o respectivo Comitê composto dos seguintes membros: Dr. Cassius Frederico M.
Pereira – Presidente, Dr. André Luis Ribeiro Claudino, Francys D'Carlo de Oliveira, Juliana Campos
Pereira, Rosana Esteves de Sousa, Ivan Ribeiro de Carvalho, Leandra Garcia de Moraes Fonseca,
Denize Aparecida de Lima Leite, Letícia de Paiva Silva Freitas, Adriana Silva Pires Menten, Maida
Pereira Coimbra e Dr. Diogo Campos Telles.
Art. 3º Todas as atribuições deste Comitê estão determinadas no regimento do Programa PROHOSP IV.
Art. 4º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 5º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, revogando a portaria nº 308/2019.
Varginha, 05 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 067/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2021
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 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO em favor da
empresa: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE item 003 - rolete entintado para máquina de
calculadora eletrônico rolete logos 6442 - medida aproximada 40x48, ao preço de r$ 14,6000
(quatorze reais e sessenta centavos) por un
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 068/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA
FUNDAÇÃO em favor da empresa: SC OSTEO COMERCIAL LTDA item 009 - haste intramedular
bloqueada de úmero, ao preço de r$ 980,0000 (novecentos e oitenta reais) por un..
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de maio de 2021.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA USO NO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA, MARCA: RADIOMETER,
MODELO: ABL80 FLEX, mediante as condições estabelecidas em Edital.

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 086/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 090/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021

Data da sessão Pública: dia 20/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA,
COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FUNDAÇÃO, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 21/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, mediante as condições estabelecidas em Edital.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, mediante as
condições estabelecidas em Edital.

Data da sessão Pública: dia 19/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.

Data da sessão Pública: dia 21/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 088/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 092/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR, mediante as condições estabelecidas em Edital.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, mediante as
condições estabelecidas em Edital.

Data da sessão Pública: dia 20/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data da sessão Pública: dia 24/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O
EXECUTIVO
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 093/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2021

PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VAI E VEM, mediante as condições estabelecidas
em Edital.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.

Data da sessão Pública: dia 27/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.

Data da sessão Pública: dia 25/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 071/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 094/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2021

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 071/2021 – Pregão Presencial nº 071/2021, que tem como
objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE
BIÓPSIAS 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), trinta de abril de 2021.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 095/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
QUALIFICAÇÃO EM AUTOCLAVES, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 26/05/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 096/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIA DE ESCOVAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 27/05/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 097/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 072/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2021
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 072/2021 – Pregão Presencial nº 072/2021, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS 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), vinte e nove de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 292/2021 inclusive pautado no parecer jurídico
da Assessoria Jurídica da Fundação, RATIFICO a adoção do instituto da Dispensa Licitatória,
nos termos do Art. 24, Inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto
constitui-se da AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (VACINA ONCO BCG), para
atender as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 28 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 316/2021 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 da AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HEPARINA SÓDICA), para atender as
necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 05 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RATIFICAÇÃO
À vista do contido no Processo Administrativo nº 318/2021 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 da AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BORTEZOMIBE), para atender
as necessidades da Fundação.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 05 de maio de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 001/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 (Ata de Registro de Preços: (049/2021, 050/2021,
051/2021, 052/2021, 053/2021, 054/2021, 055/2021, 056/2021 e 057/2021) , nos termos a
seguir:
1) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 072 - escova de
limpeza autoclavavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios flexiveis com canal
de trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de r$ 49,8600 (quarenta e nove reais e oitenta e
seis centavos) por un; item 074 - escova para limpeza de instrumentais em geral, com cerdas de
nylon nas duas extremidades, sendo uma das extremidades com três filas de cerdas para
descontaminação geral e a outra extremidade com uma única fileira de cerdas para
descontaminação delicada e fina, e cabo antiderrapante, ao preço de r$ 53,3900 (cinquenta e
tres reais e trinta e nove centavos) por un; item 091 - indicador para limpeza de instrumentais características tecnicas: teste rapisod para deteccao de proteina; deteccao de proteina por meio
da mudanca de cor do frasco de teste; indicado para avaliacao de limpeza manual e automatizada, podendo ser utilizado em instrumentais cirurgicos, superficies, lumens e endoscopios, nao
requer incubacao, capaz de detectar residuos a partir de 1 micrograma (µg - métrico) de
sensibilidade me 10 segundos. acompanha swabs ( 1 unidade por teste). , ao preço de r$
25,5600 (vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) por un; item 102 - lubrificante mineral
hidrossolúvel atóxico, sem silicone, não oleoso, permeável ao agente esterilizante (vapor),
pronto para uso., ao preço de r$ 65,5900 (sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
por lt;
2) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 016 - aparelho de barbear
descartavel, com duas laminasem aco inoxidavel revestido com platina, cromo e
politetrafluoretileno, resinas hemoplasticas hidratantes e aluminio com dados de identificacao e
procedencia., ao preço de r$ 1,2900 (hum real e vinte e nove centavos) por un; item 025 - bolsa
para agua quente, confeccionada em borracha natural, resistente a 100ø c, formato retangular
com cantos arredondados, medindo 18cm de largura x25 cm de comprimento aproximadamente.
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro no m.s.., ao preço de r$ 28,9000
(vinte e oito reais e noventa centavos) por un; item 035 - canula guedell nº 06 , ao preço de r$
3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 048 - cobertura primaria para ferimentos, nao
aderente, esteril, composta por uma tela de acetato de celulose com trama uniforme e porosa que
permita ser cortada sem soltar fiapos, impregnada com emulsao hidrofilica de petrolatum, soluvel
em agua, especialmente formulada para permitir o livre fluxo dos exsudatos atraves do curativo.
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
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(onze reais e cinquenta centavos) por un; item 094 - kit urease free teste gel c/ 50 testes
(h.pylori)., ao preço de r$ 159,0000 (cento e cinquenta e nove reais) por kit; item 096 - lamina
para barbear em aco inox, corte na duas laterais, isenta de rebarbas ou sinais de oxidacao,
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800
(quarenta e oito centavos) por un; item 099 - laminula 24 x 32 mm, espessura 0,13 x 0,17 mm, ao
preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por un; item 100 - laminula 24 x 60 mm, espessura 0,13 x 0,17
mm, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 114 - luva plastica descartavel individual,
esteril, modelo para toque., ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 115 - luva plástica
estéril para ginecologia e mastologia (toque) - pcte c/ 100 unidades. luva plástica para procedimento
, transparente, estéril, descartável, ambidestra e de tamanho único. pacote com 100 (cem)
unidades embaladas individualmente. produto descartável e estéril. , ao preço de r$ 12,0000
(doze reais) por pct; item 116 - malha tubular ortopedica, tamanho 04cm x 25 metros, constituida
de fios de algodao, binados, tipo punho simples de malha com elasticidade adequada, isenta de
defeitos com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e procedencia data
de validade e registro m.s., ao preço de r$ 8,4100 (oito reais e quarenta e um centavos) por rl;
item 117 - malha tubular ortopedica, tamanho 06 cm x 25 metros constitui de fios de algodao
binados, tipo punho simplesde malha com elasticidade adequada,isenta de defeitos. embalagem
constando externamente identificacao e procedencia data de validade e registro m.s., ao preço
de r$ 11,5500 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) por rl; item 120 - malha tubular ortopedica,
tamanho 15 cm x 25 metros, constituida de fios de algodao binados, tipo punho simples de malha,
com 25 metros, embalagem constando externamente identificacao e procedencia data de validade
e registro m.s., ao preço de r$ 17,1100 (dezessete reais e onze centavos) por rl; item 123 manguito de borracha, ao preço de r$ 15,9800 (quinze reais e noventa e oito centavos) por un;
item 124 - mascara laringea desc. n.03 (sem latex), ao preço de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais
e cinquenta centavos) por un; item 128 - mascara de nebulizacao adulto, maleavel (cor:verde),
ao preço de r$ 9,8000 (nove reais e oitenta centavos) por un; item 134 - oleo mineral lubrificante
para instrumental de baixa e alta rotacao, utilizados em cirurgias odontologicas, frasco com
250ml, ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por un; item 141 - papel grau cirurgico,
resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra
transparente, descartavel, tamanho 200x300, com dados de identificacao e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove centavos) por un; item 149 - prolongador
para sistema de perfusao e transfusao com conexao luer lock, comprimento variavel de 100 a
130 cm, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 151 prolongador p/sistema de perfusao 60cm, ao preço de r$ 2,1600 (dois reais e dezesseis
centavos) por pç; item 159 - seringa de vidro 10 cc bico de vidro., ao preço de r$ 31,5000 (trinta
e um reais e cinquenta centavos) por un; item 160 - seringa de vidro 20 cc bico de vidro , ao preço
de r$ 43,5000 (quarenta e tres reais e cinquenta centavos) por un; item 162 - sonda de folley n.
10, com 02 vias, confeccionada material siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera
ser arredondada com dois orificios contra laterais, cadasonda devera apresentar o numero e a
capacidade dobalao estampados em local visivel e permanente, embalagem individual esteril
com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$ 5,8500
(cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 163 - sonda de folley n. 12 02 vias,
confeccionado em material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais,
cada sondadevera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte
centavos) por un; item 164 - sonda folley n. 14 02 vias, confeccionado em borracha, material
siliconizado, devera ser arredondada com dois orificos contra laterais, cada sonda devera
apresentar o nø e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, embalagem
individual esteril com dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esteriliza¿ao,
registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 165 - sonda
folley n. 16 02 vias, confeccionado em borracha, material siliconizado, devera ser arredondada
com dois orificos contra laterais, cada sonda devera apresentar o nø e a capaciade do balao
estampado em local visivel e permanente, embalagem individual esteril com dados de identificacao
e procedenca, data de validade e tipo de esteriliza¿ao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000
(quatro reais e vinte centavos) por un; item 166 - sonda folley n. 18 02 vias, confeccionado em
borracha, material siliconizado, devera ser arredondada com dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o n§ e a capacidade do balao estampado em local visivel e permanente,
embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de
esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item
167 - sonda folley n. 18 03 vias, confeccionada em borracha natural, siliconizada devera ser
arredondada com dois orificios contra laterais cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampados em local visivel e permanente, embalagem individual, esteril
com dados de identificacao e procedencia, data de validade e tipo de esterelizacao, registro
m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 168 - sonda
folley n. 20 com 2 vias confeccionada em material siliconizado borracha natural, siliconizada
devera ser arredondadacom dois orificios contra laterais cada sonda devera apresentar o
numero e a capacidade do balao es-tampados em local visivel e permanente, embalagemindividual,
esteril com dados de identificacao eprocedencia, data e tipo de esterilizacao, ao preço de r$
4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por un; item 169 - sonda folley n. 20 03 vias - material
siliconizado confeccionada material siliconizadoem borracha natural, siliconizada, devera ser
arredondada c/dois orificios contra laterais,cada son-da devera apresentar o numero e a
capacidade do balao estampado em local visivel e permanente, emba-lagem individual esteril c/
dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterlizacao e registro ms., ao preço de r$
5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por un; item 170 - sonda de folley n. 22, com 02
vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, devera ser arredondada c/dois
orificios contra laterais,cada son-da devera apresentar o numero e a capacidade do balao
estampado em local visivel e permanente, emba-lagem individual esteril c/ dados de identificacaoe
procedencia, data e tipo de esterlizacao, ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e cinco
centavos) por un; item 171 - sonda de folley n. 22, com 03 vias, confeccionada em borracha
natural, material siliconizada. devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
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centavos) por un; item 172 - sonda de folley n. 24, com 02 vias, confeccionada em borracha
natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 4,9500 (quatro reais e noventa e
cinco centavos) por un; item 173 - sonda de folley n§ 24, com 03 vias, confeccionada em
borracha natural, material siliconizado, devera ser arredondada c/ dois orificios contra laterais,
cada sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balao estampado em local visivel e
permanente, embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia, data de
validade e tipo de esterilizacao, registro m.s., ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco
centavos) por un; item 176 - sonda gastrica n. 10, descartavel, confeccionada em polivinil
atoxico flexivel, siliconizado, transparente, incolor, com orificios na extremidade distal, distribuidos
uniformemente em ate no maximo 07cm de altura e com no minimo 126 cm de comprimento,
embalagem individul com dados de identificacaoe procedencia, data e tipo de esterilizacao e
tempo de validade., ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por un; item 177 - sonda
gastrica n. 12, descartavel,confeccionada em polivinil atoxico flexivel, siliconizado, transparente,incolor, com orificios na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate no maximo 07
cmde altura e com minimo 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de identificacao
e procedencia, data e tipo de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$
1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 179 - sonda gastrica n. 16, descartavel
confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente,incolor com orificos na
extremidade distaldistribuidos uniformemente em ate no maximo 0,7cmde altura e com minimo
126cm de comprimento embalagem individual com dados de identificacao e procedencia,data e
tipo esterilizacao,tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,3900 (hum real e trinta e
nove centavos) por un; item 180 - sonda gastrica n. 18, descartavel,confeccionada em polivinil,
atoxico flexivel, siliconizada, transparente, incolor,com orificios na extremidade distal distribuidos
uniformemente em ate no maximo 0,7 cmde altura e com minimo 126cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificacao e pro-cedencia,data,esterilizacao,tempo de validade,
c/ registro m.s., ao preço de r$ 1,5600 (hum real e cinquenta e seis centavos) por un; item 181
- sonda gastrica n. 20, descartavel confeccionada em polivinil, atoxico flexivel, siliconizado,
transparente, incolor, com orificos na extremidade distal distribuidos uniformemente em ate
0,7cm de altura,e com minimo de 126 cm de comprimento, embalagem individual c/ dados de
identificacao e procedencia data e tipo de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao
preço de r$ 1,7800 (hum real e setenta e oito centavos) por un; item 187 - sonda uretral n§ = 24
esteril confeccionada em polivinil atoxico flexivel siliconizada,transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual esteril c/dados de identificacao e procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade., ao preço de r$ 1,2500 (hum real e vinte e cinco centavos) por
pç; item 198 - tubo de latex natural no 200 (garrote). , ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta
centavos) por mt; item 199 - tubo end. desc. c/b22=5,5, ao preço de r$ 7,0500 (sete reais e cinco
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
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endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 218 - sonda
endotraqueal descartavel transparente oral/nasal c/ balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de
validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por pç; item
219 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuaisde fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de
validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por pç; item 220 - tubo endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 18 (4,5) em material plastico utilizado para entubação
endotraqueal, marcadores de graduação em centimetros, fabricado em polipropileno, valvula
abs com mola inoxidavel. embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro
no m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 221 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal com balao no 20= 5.0 em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacaoembalagem com dados de identificacao e tempo de validade, com registro
m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 224 - sonda endotraqueal
descartavel transparente oral/nasal c/ balao n. 28 (7.0) em pvc esteril, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, descartavel, c/
registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 227 - sonda
endotraqueal transparente oral/nasal c/balao desc.pvc esteril siliconizado n. 34 = 8.5,
confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao,embalagem c/
dados de identificacao,procedencia e embalagem. registro m.s., ao preço de r$ 7,0400 (sete
reais e quatro centavos) por un; item 228 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao
siliconizado 36=9.0, esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos)
por un; item 229 - sonda endotraqueal transparente oral/nasal c/balao numero 38 (9.5) em pvc
esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com dados deidentificacao
e tempo de validade, ao preço de r$ 7,0400 (sete reais e quatro centavos) por un; item 231 sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado s/b no 10=2.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
centavos) por un; item 232 - sonda endotraqueal transparente descartavel (infantil) siliconizado s/b no 12=3.0, confeccionado em latex, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 233 - sonda endotraqueal descartavel
transparente oral/nasal sem balao n§ 14 (3.5) em pvc esteril, com extremidades para conexao
dos aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacao embalagem com dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro no m.s., ao
preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 234 - sonda endotraqueal
transparente oral/nasal s/balao n.16 (4.0) em pvc,esteril, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde
fabricacaoembalagem com dados deidentificacao e tempo de validade, ao preço de r$ 5,2800
(cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 235 - sonda endotraqueal transparente
descartavel (infantil) siliconizado s/b no 18=4.5, confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes
usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro
m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 236 - sonda
endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 20=5.0, confeccionado em pvc, com
extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte
obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia
e embalagem e registro m.s. , ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un;
item 237 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no 22=5.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco reais e vinte e oito
centavos) por un; item 238 - sonda endotraqueal transparente descartavel siliconizado s/b no
24=6.0, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao, embalagem c/
dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$ 5,2800 (cinco
reais e vinte e oito centavos) por un; item 239 - sonda endotraqueal transparente descartavel
siliconizado s/b no 26=6.5, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer ao padroes usuais de fabricacao,
embalagem c/ dados de identificacao, procedencia e embalagem e registro m.s., ao preço de r$
5,2800 (cinco reais e vinte e oito centavos) por un; item 243 - tubo endotraqueal transparente
aramado, com balao, numero 3.5, de baixa pressao, confeccionado em pvc, com estremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras faciais, embalagem individual em involucro
apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências do ministério da saúde., ao preço de
r$ 39,6000 (trinta e nove reais e sessenta centavos) por un;
3) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 001 - agulha de huber para puncao de
port implantaveis, canula especial para puncionamnto de camaras de injecao; tamanho 20 g x 25
mm, com extensao e clamp de interrupcao de infusao; embalagem individual com abertura
asseptica e dispositivo de seguranca que protege da picada acidental com agulha (exposicao
ocupacional ao risco biologico que o procedimento apresenta). devera constar externamente
dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote e
registro no m.s., ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por un;
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4) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 018 - atadura gessada em rolo,
embalada individualmete, identificada com os dados de procedencia, data defabricacao, prazo
de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s., com dimensao de 6 cm de
largura por 2m de comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura)
420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril. , ao preço de r$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por rl; item
019 - atadura gessada em rolo, embalada individualmente identificada com os dados de
procedencia, data de fabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote, data de fabricacao e
registro no m.s. com dimensoes de 10cm de largura por 3m de comprimento, tecido base 100%
algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 a 480,0 g/m2, nao esteril., ao preço de r$
1,8000 (hum real e oitenta centavos) por rl; item 020 - atadura gessada em rolo, embalada
individualmente, identificada com os dados de procedencia, data de fabricacao, prazo de validade,
dimensoes, lote, data de fabricacao e registro no m.s.com dimensao 15cm delargura por 3m de
comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso (gramatura) 420,0 480,0 g/m2,
nao esteril., ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por rl; item 021 - atadura
gessada em rolo, embalada individualmente, identificada com os dados de procedencia, data
defabricacao, prazo de validade, dimensoes, lote defabricacao e registro no m.s.,com dimensao
de 20cmde largura por 4m de comprimento, tecido base, 100% algodao, quantidade de gesso
(gramatura) 420,0 a 480,0 g/mý, nao esteril, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta
centavos) por rl; item 027 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo,
compativel com monitor multiparametrico alfamed vita 600, ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e
trinta reais) por un; item 028 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado ao cabo,
compativel com monitor multiparametrico dixtal dx 2010, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e
sessenta e cinco reais) por un; item 029 - cabo de oximetria com sensor infravermelho acoplado
ao cabo, compativel com monitor multiparametrico inmax, ao preço de r$ 365,0000 (trezentos e
sessenta e cinco reais) por un; item 033 - cal sodada com 4,5 kilos, com indicador de cor, que
muda os granulos de branco para violeta quando o dioxido de carbono e absorvido, granulos de
2,5-5.0mm., ao preço de r$ 143,9000 (cento e quarenta e tres reais e noventa centavos) por gl;
item 034 - caneta para bisturi eletronico fabricada em material resistente que suporta altas
temperaturas, reutilizavel, autoclavavel, com cabo de ligacao de 4m, com acionamento no pedal,
indicada para cirurgias gerais de pequeno, medio e grande porte - compativel com bisturi marca
emai e wen, ao preço de r$ 215,0000 (duzentos e quinze reais) por un; item 044 - canula para
traqueostomia modelo biesalski (conjunto) composto por: 01 canula externa para traqueostomia,
sem balao, em pvc termossensivel, siliconizada, com 2 canulas internas sendo uma delas de
reserva (sobressalente); tampa da protecao anti tosse; valvula de fonacao, conector para
oxigenio; placa (asa) de fixacao e fita de fixacao ajustavel com velcro nas extremidades,
descartavel, esteril, tamanho 9 mm, embalagem individualmente, com dados de refrencia, marca,
modelo, fabricante, validade e registro ms, ao preço de r$ 379,0000 (trezentos e setenta e nove
reais) por kit; item 066 - eletrodo para bisturi eletrico tipo faca reat em aco inox (caneta monopolar
, ao preço de r$ 51,0000 (cinquenta e um reais) por un; item 067 - eletrodo para caneta de bisturi
eletrico, haste longa de no minimo 20 com de comprimento, ponta tipo faca, fabricado em inox,
revestido de espagueti termico e autoclavavel, compativel com caneta para cauterio da marca
wen / deltronix, ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por un; item 083 - fita para
autoclave 19mm x 30m, na cor creme c/ listras brancas, para fechamento e identificacao em
pacotes de tecido a serem esterilizados em autoclave a vapor, apos exposicao ao ciclo, as
listras tornan-se cinza escuro, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por un; item 088 compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada
em tecido 100% algodao nao esteril, isenta de amido, alvejante optico e residuo de detergente,
acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca,
acondicionada em pacotes com 500 unidades, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de r$ 31,9000 (trinta e um reais e
noventa centavos) por pct; item 196 - termohigrometro digital para leitura de temperatura interna
e externa e umidade relativa, com memoria de maxima e minima resolucao 0,1°c e 1% de vr e
precisao minima de +ou- 1°c e +ou- 5% vr., ao preço de r$ 94,0000 (noventa e quatro reais) por
un; item 200 - tubo endobronquial descartavel n. 37: de duplo lúmen (traqueal e bronqueal),
descartável, estéril em óxido de etileno, transparente, confeccionado em pvc, para permitir a
ventilação seletiva dos pulmões, com 02 balões internos, váuvulas self-sealing externas
adaptáveis a seringa e balões pipilotos individuais codificadas através de cores, balão traqueal
confeccionado para exercer baixa pressão a traquéias quando insulflado. ponta atraumática,
acompanha um guia de entubação, três cateteres de sucção e um conector de carleans em
forma de `y` com dois adaptadores duplos giratórios. lado esquerdo com balão bronquial em
forma de "s" com orifício lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial para evitar oclusão da
via e aumento da resistência respiratória (com gancho carina). com linhas radiopacas nas
pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2 cm do orifício de murphy para melhor visualização do
posicionamento do tubo. embalagem individual em invólucro apropriado. acondicionamento de do
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais)
por un; item 201 - tubo endobronquial descartavel n. 39: de duplo lumen (traqueal e bronqueal),
descartavel, esteril em oxido de etileno, transparente, confeccionado em pvc, para permitir a
ventilacao seletiva dos pulmoes, com 02 baloes internos, valvulas self-sealing externas adaptaveis a seringa e baloes pipilotos individuais codificadas atraves de cores, balao traqueal confeccionado para exercer baixa pressao a traqueias quando insulflado. ponta atraumatica, acompanha
um guia de entubacao, tres cateteres de succao e um conector de carleans em forma de "y" com
dois adaptadores duplos giratorios. lado esquerdo com balao bronquial em forma de "s" com
orificio lateral de murphy radiopaco na ponta bronquial para evitar oclusao da via e aumento da
resistencia respiratoria. com linhas radiopacas nas pontas dos tubos e uma linha radiopaca a 2
cm do orificio de murphy para melhor visualizacao do posicionamento do tubo. embalagem
individual em involucro apropriado. acondicionamento de do com as exigencias do ministerio da
saude., ao preço de r$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais) por un; item 207 - tubo endotraqueal,
aramado c/b no 26 = 6.0 de baixa pressao confeccionado em pvc, com extremidades para
conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes
usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e procedencia. registro m.s., ao
preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e nove centavos) por un; item 208 - sonda
endotraqueal aramado c/b n. 30 = 7.0 de baixa pressao, confeccionada em pvc transparente,
com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a
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parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao embalagem c/ dados de identificacao,
procedencia e validade, c/ registro no m.s., ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta
e nove centavos) por un; item 209 - sonda endotraqueal transparente aramado c/b n. 32 = 7.5,
de baixa pressao, confeccionado em pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de
anestesia e mascarasfaciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de
fabricacao,embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade e com registro m.s.,
ao preço de r$ 31,7900 (trinta e um reais e setenta e nove centavos) por un; item 248 - tubo
extensor para pni compativel com o monitor marca ge dash 4000, duplo lumen, extensor para pni
com aproximadamente 2,5 metros de comprimento: conectores: 01 conector - bp24 (para encaixe
no monitor) e 02 conectores - bp 17 (para encaixe de bracadeira de pni), embalado individualmente
com registro no ms, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un;
5) CONTRATADA: MTB TECNOLOGIA LTDA - item 031 - cabo de oximetria compativel com o
monitor multiparametrico prolife p10, ao preço de r$ 410,0000 (quatrocentos e dez reais) por un;
item 032 - cabo de sensor de oximetria completo compativel com monitor prolife modelo t3, ao
preço de r$ 320,0000 (trezentos e vinte reais) por un;
6) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 095 - kit rabicho ecg 5 vias
compativel com monitor drager infinity delta xl, ao preço de r$ 234,0000 (duzentos e trinta e
quatro reais) por un;
7) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 006 - agulha para
aspiracao de medula ossea, dimensao 15 g, comprimento: 150 mm, composicao: aco inoxidavel
com estrutura em policarbonato grau medico, esteril, descartavel, ao preço de r$ 159,4000
(cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos) por un; item 007 - agulha para punção
intra-ossea composta de dispositivo plastico com trava de seguranca e mola disparadora, corpo
plastico e trava de seguranca em policarbonato, com profundidade de penetracao ajustavel,
agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, tamanho
adulto, calibre 15g, diametro 1,70mm, comprimento 33,3mm, profundidade ajustavel 0,5 a 2,5cm,
ao preço de r$ 198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un;
8) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 108 - luva cirúrgica
estéril confeccionada em composto especial de látex natural, o que lhe da as características de
alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, empunhado alongado e
reforçado c/estrias longitudinais para melhor fixação no punho, punho com trava mecânica
lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelopes
externo em papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro lados com abas superiores que
permite abertura asséptica, com dados de identificação na face externa, esterilizada pelo método
raio gama, número nacional n. 7.0, número internacional 6,5 com certificado de aprovação (c.a.),
ao preço de r$ 2,2600 (dois reais e vinte e seis centavos) por un; item 110 - luva cirurgica esteril
confeccionada em composto especial de latex natural, o que lhe da as carac -teristicas de alta
sensibilidade
tatil,
flexibili-dade
e
resistencia
com
formato
anatomico,empunhadoalongado,reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho
com trava mecanica, lubri-ficado bio absorvivel, embalagem envelope internocom identificacao
das luvas, envelopes externo empapel grau cirurgico selada a quente nos quatroslados,com
abas superior que permite abertura asseptica,com dados de identificacao em face
externaesterizada pelo metodo raio gama.tamanho nacional n§ 7.5 - tamanho internacional n. 7.0
- com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos)
por pr; item 111 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o
que lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato
anatomico, empunhado alongado e reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho, punho com trava mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope interno com
identificacao das luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos quatros lados
com abas superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face
externa,esterizada pelo metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n. 7.5 com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por
pr; item 112 - luva cirurgica esteril confeccionada em composto especial de latex natural, o que
lhe da as caracteristicas de alta sensibilidade tatil, flexibilidade e resistencia, com formato
anatomico, com punho alongado e reforcado com estrias longitudinais p/melhor fixacao com
trava mecanica, lubrificado bio absorvivel, embalagem: envelope interno com identificacao das
luvas, envelopes externo em papel grau cirurgico selada a quente nos quatro lados, com abas
superior que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa, esterizada
pelo metodo raio gama. tamanhonacional 8.5, tamanho internacional no 8.0. - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por pr;
9) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA item 003 - agulha espinhal para
raquianestesia para grandes obesos (obesidade grau iii) n. 25, ao preço de r$ 42,6800 (quarenta
e dois reais e sessenta e oito centavos) por un; item 047 - cateter para anestesia peridural
continua em poliamida (perifix), radiopaco ponta romba com tres orificios laterais, conexao luer
lock esteril g 16, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
m.s.., ao preço de r$ 44,9800 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos) por un;
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 003/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 (Ata de Registro de Preços: 058/2021,
059/2021, 060/2021, 061/2021, 062/2021, 063/2021, 064/2021 e 065/2021), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 007 - bromexina (cloridrato de) xarope 8mg/5ml 120ml , ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por
fr; item 008 - butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 20mg+2,5g/5ml, ao preço de r$
2,8300 (dois reais e oitenta e tres centavos) por ap; item 010 - butilbrometo de
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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;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 043 fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 4,9400 (quatro reais e noventa e quatro
centavos) por fr; item 074 - midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$ 3,1600 (tres reais e dezesseis
centavos) por ap;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 013 - carvao ativado po
250gr, ao preço de r$ 59,0000 (cinquenta e nove reais) por pt; item 051 - glicose 50% 20ml, ao
preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por ap; item 082 - propranolol (cloridrato de) 40mg,
ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 094 - terbutalina (sulfato de) 0,5mg/ml, ao
preço de r$ 2,9800 (dois reais e noventa e oito centavos) por ap;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 005 - bisacodil 5mg , ao preço de r$
0,0900 (nove centavos) por cp; item 012 - carbonato calcio + vitamina d 600mg + 200ui a
apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço
de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 018 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 2,2500
(dois reais e vinte e cinco centavos) por fr; item 038 - dipirona sodica 500mg/ml solucao oral 10
ml, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por fr; item 046 - fluconazol 150mg, ao preço
de r$ 0,4100 (quarenta e um centavos) por cp; item 052 - haloperidol 5mg/ml, ao preço de r$
1,3000 (hum real e trinta centavos) por ap; item 075 - nifedipino 20mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 086 - saccharomyces boulardii 100mg - apresentacao: blister
(capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,8200 (oitenta
e dois centavos) por cp; item 093 - temozolomida 100 mg, ao preço de r$ 250,0000 (duzentos e
cinquenta reais) por cap;
5) CONTRATADA: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA item 003 - amiodarona (cloridrato de) 150mg/3ml, ao preço de r$ 2,4800 (dois reais e quarenta e
oito centavos) por ap; item 009 - butilbrometo de escopolamina 20mg/ml, ao preço de r$ 1,4300
(hum real e quarenta e tres centavos) por ap; item 014 - cefalotina sodica 1g, ao preço de r$
8,4500 (oito reais e quarenta e cinco centavos) por fa; item 044 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml
, ao preço de r$ 7,6100 (sete reais e sessenta e um centavos) por fr; item 045 - fitomenadiona
(vitamina k1) 10mg/ml im, ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por ap; item 063 - lactulose 667mg/
ml xarope 120ml, ao preço de r$ 7,2900 (sete reais e vinte e nove centavos) por fr; item 064 lidocaina (cloridrato de) 2% s/v 5ml , ao preço de r$ 1,2000 (hum real e vinte centavos) por fr;
item 073 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 21,7000 (vinte e um reais e setenta centavos)
por ap; item 092 - suxametonio (cloreto de) 500mg/10ml, ao preço de r$ 28,3000 (vinte e oito reais
e trinta centavos) por ap;
6) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 020 - clorambucil 2mg, ao
preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por cp; item 056 - hidroxicloroquina (sulfato
de) 400mg, ao preço de r$ 1,3800 (hum real e trinta e oito centavos) por cp; item 067 - melfalano
2mg, ao preço de r$ 4,6400 (quatro reais e sessenta e quatro centavos) por cp; item 068 mercaptopurina 50mg, ao preço de r$ 3,3600 (tres reais e trinta e seis centavos) por cp; item 081
- propatilnitrato 10mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 096 tioguaina 40mg, ao preço de r$ 7,3700 (sete reais e trinta e sete centavos) por cp; item 098 varfarina sodica 2,5mg, ao preço de r$ 0,3100 (trinta e um centavos) por cp;
7) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 087 - sevoflurano
250mg / 250 ml, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta reais) por fr;
8) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A - item 101 - vinorelbina 50mg/5ml , ao preço de r$
150,0000 (cento e cinquenta reais) por ap.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 010/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
010/2021 (Ata de Registro de Preços: (066/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 001 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril nos tamanhos de 2.0 de diâmetro. montado fio faber, ao
preço de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 002 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
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absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril nos tamanhos de 2.5 de diâmetro. montado fio faber, ao
preço de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 003 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos de 3.5 de diâmetro. montado fio faber, ao
preço de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 004 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril.nos tamanhos de 4.0 de diâmetro. montado fio faber, ao
preço de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 005 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível, fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura fiber com dois fios, produto estéril. nos tamanhos de 4.5 de diâmetro. montado fio faber, ao
preço de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un; item 006 - parafuso âncora
implantável, parafuso auto rosqueável em liga de titânio, acabamento superficial polido, fio não
absorvível,fiber com 2 fios, haste com cabo: haste em inox e cabo em polipropileno, fio de sutura
fiber com dois fios, produto estéril nos tamanhos de 5.0 de diâmetro. montado fio faber, ao preço
de r$ 339,0000 (trezentos e trinta e nove reais) por un.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021 (Ata de Registro de Preços: (069/2021,
070/2021, 071/2021, 072/2021 e 073/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: LOGOS PAPELARIA LTDA EPP - item 009 - fita adesiva dupla face espuma,
branca, largura 19mm, comprimento 10m, espessura 12mm, material linear de papel, espuma de
poliuretano e adesivo., ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por rl;
2) CONTRATADA: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 001 - bobina termossensivel
56mmx30m, ao preço de r$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 002 caderno espiral pequeno com 96 folhas, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 005 - kit cola vinil reparos, adesivo v-2-d, 73 gramas, ao preço de r$ 44,8000
(quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por un; item 006 - etiqueta adesiva, em papel
couche, branca, bobina tamanho 100 mm de comprimento por 30 mm de largura, com 01 coluna,
rolo com 1120 unidades, compativel com impressora zebra gc 420., ao preço de r$ 20,8000 (vinte
reais e oitenta centavos) por rl;
3) CONTRATADA: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - item 004 - cartucho de tinta monocromatico para impressora lexmark e 350d (original ou
compatível novo), ao preço de r$ 91,0000 (noventa e um reais) por un; item 011 - fita para
impressora epson fx 2190, original, ao preço de r$ 79,9000 (setenta e nove reais e noventa
centavos) por un; item 030 - toner e260a11l compatível com a impressora lexmark e260dn da
região 4 (latin america). original ou compatível novo., ao preço de r$ 82,4000 (oitenta e dois reais
e quarenta centavos) por un; item 031 - toner especifico para impressora marca samsung
modelo ml2165, ao preço de r$ 49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 032 - tonner ce505a
p/ impressora laserjet hp p2035 (original ou compatível novo), ao preço de r$ 46,0000 (quarenta
e seis reais) por un;
4) CONTRATADA: MC PAPELARIA LTDA - item 008 - filtro de linha com proteção contra
sobretensão e surtos com as seguintes caracteristicas mínimas: cabo com 1,4 metros de
comprimento, abas para fixação, 06 (seis) tomadas tripolares, fusível de proteção, led sinalizador de funcionamento, chave liga e desliga, ao preço de r$ 28,5000 (vinte e oito reais e cinquenta
centavos) por un; item 012 - fita para impressora epson lx 300, original, ao preço de r$ 19,5000
(dezenove reais e cinquenta centavos) por un; item 017 - midia de dvd-r, gravável 4,7 gb - 16 x,
ao preço de r$ 1,0000 (hum real) por un; item 022 - pincel marcador para tecidos, composta de
resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservantes, cor roxa ou vermelha, ao
preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 023 - pincel marcador para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e
conservantes, na cor preta , ao preço de r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos)
por un; item 024 - prancheta duraluminio com prendedor em aco inox , 100 % esterilizavel, ideal
para uso hospitalar, com cantos arredindados e prendedor livre de rebarbas, tamanho oficio., ao
preço de r$ 58,5000 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 025 - suporte para
fita adesiva pequena, ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por pç;
5) CONTRATADA: ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - item 015 - lacre tipo
abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em nylon, comprimento
aproximadamente de 10,8cm, largura máxima de 2,5mm, sem numeração , ao preço de r$ 0,1200
(doze centavos) por un; item 016 - lacre tipo abracedeira, em nylon 6,6, tamanho 10 cm x 2,5mm,
cor natural ou branco. pacote com 100 unidades, ao preço de r$ 11,2000 (onze reais e vinte
centavos) por pct; item 019 - pincel atomico azul, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura
de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 020 - pincel atomico preto, ponta de
feltro, tinta a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para
escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por
un; item 021 - pincel atomico vermelho, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura de
escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 026 - tinta nanquin cor amarela,
embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item
027 - tinta nanquin cor azul, embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e
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nove centavos) por fr; item 028 - tinta nanquin cor preta, embalagem com 20 ml, ao preço de r$
1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 029 - tinta nanquin cor vermelha,
embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item
033 - pasta classificadora em cartolina, com lombo regulável, na cor azul celeste, acompanha
grampo plástico estendido. peso aproximado: 0.088 kg, dimensoes aproximadas:345 x 235 mm,
gramatura: 480g/m², espessura: 0.52, ao preço de r$ 3,2600 (tres reais e vinte e seis centavos)
por un.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 013/2021
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 (Ata de Registro de Preços: (067/2021 e 068/2021),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - almotolia
plastica transparente 250ml, ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos) por un;
2) CONTRATADA: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGIA BRASILEIRA LTDA - item 007 - frasco p/
dieta enteral capacidade 300ml, embalados individualmente, dados de identificacao proc. validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por fr; item 008 - luva de latex
para procedimentos, grande, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada,
descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e
seis reais) por cx; item 009 - luva de latex para procedimentos, media, em latex natural, nao
esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao
(c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por cx; item 010 - luva de latex para
procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s.
caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis
reais) por cx; item 011 - luva de latex para procedimentos, tamanho pp, em latex natural, nao
esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao
(c.a.), ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por cx.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DO
LABORATÓRIO para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 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
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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
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, 30 de abril 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
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(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
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, 30 de abril 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 -
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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
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 prédefinidas 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; materia-prima: 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; materiaprima: 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
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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 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); 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 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); 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 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;
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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, 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: 5.1x7.6cm,
ao preço de r$ 36,3600 (trinta e seis reais e trinta e seis centavos) por un.
Varginha, 30 de abril 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,
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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
- 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 6208-2zc3 (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$
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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 6000k6500k, 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$ 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, 30 de abril 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, 30 de abril 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. 092/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 091/2020 (Ata de Registro de Preços: (112/2020, 113/2020 e 114/2020),
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

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

ANO XXI - nº 1343
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, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
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$1.490,00 (hum mil quatrocentos
e noventa reais e noventa reais) por exame.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS
DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, INCLUINDO O SERVIÇO DE REMOÇÃO,
INSTALAÇÃO, PINTURA, RECARGA, TROCA DE PEÇAS DEFEITUOSAS E TESTE
HIDROSTÁTICO, EM EXTINTORES E HIDRANTES DA FUNDAÇÃO para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 103/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2020 (Ata de Registro de Preços: (119/2020) , nos termos
a seguir:
1) CONTRATADA: RECARREGUE EXTINTORES SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS LTDA –
ME para o registro de preços para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em sistemas de combate e prevenção a incêndio, incluindo o serviço de remoção,
instalação, pintura, recarga, troca de peças defeituosas e teste hidrostático, em extintores e
hidrantes da fundação conforme especificado pelo edital ao valor global de R$ 76.537,50 (setenta
e seis mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 157/2020
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 154/2020 (Ata de Registro de Preços: (175/2020, 176/2020,
177/2020, 178/2020, 179/2020, 180/2020, 181/2020, 182/2020, 183/2020, 184/2020, 185/2020,
186/2020, 187/2020, 188/2020, 189/2020, 190/2020, 191/2020, 192/2020, 193/2020, 194/2020,
195/2020 e 196/2020 ) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - abaixador de
lingua de madeira ref.001 pacote com 100 un. , ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta
centavos) por pct; item 039 - atadura de algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por 18mt
de comprimento, confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das
faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada
uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificacao,
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,9100 (noventa e um centavos)
por rl; item 041 - almotolia 500ml ambar, ao preço de r$ 3,1000 (tres reais e dez centavos) por un;
item 042 - almotolia plastica transparente 250ml, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por un; item 106 - cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança;
agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado; protetor do conjunto agulha/cateter:
garante a integridade da agulha até o momento do uso; seu formato anatômico permite a remoção
com apenas uma das mãos; conector luer-lok, translúcido, codificado por cores e com ranhuras
para fixação; câmara de refluxo em transparente, permite rápida visualização do refluxo sangüíneo; catéter intravenoso; radiopaco; apirogênico; esterilizado por óxido de etileno; número 14,
ao preço de r$ 2,2400 (dois reais e vinte e quatro centavos) por un; item 116 - coletor de mat.
perfuro ou cortantes para descarte de residuos quimicos ou quimioterapicos não perfuros
cortantes oriundos dos servicos de saude tais como (agulhas, seringas, bisturi, frascos,
ampolas, etc ) fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na
cor larajna, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material quimico ou
quimioterapico, e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava
p/ lacre, elimina o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando
contato c/ o corpo ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao
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couro(rigido), contra perfuracoes.c-saco plastico cor laranja impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna)
contra umidade.d-bandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para
recebimento de liquidos.cx c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais
e cinco centavos) por un; item 117 - coletor de urina sistema fechado - bolsa coletora com
capacidade de 2000 ml, c/ valvula anti refluxo, pinca corta fluxo, membrana auto cicatrizante p/
coleta de amostra de urina, valvula de drenagem ampla e ergonomica, adaptador para sonda
escalonado, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.,
ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 121 - coletor de mat. perfuro cortante (agulhas,
seringas, bisturi, etc)fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea
55, na cor amarela, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material infectante,
e normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina
o uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo
ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦
-tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.d-bandeja de
for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.cx c/10un,
capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por cx; item 122 - coletor p/
mat.perfuro cortantes (agulhas seringas, laminas, bisturi, etc) fab.conf. abnt nbr 13858 de maio/
1997-idt ne 55, cor amarela, impr. cfe. normas nbr7500, c/ simbologia de mat. infectante e
normas de u-so, kit composto de: a-cx fab. em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina uso de
fita adesiva, 2 alcas duplas laterais, p/ transp., evitando contato c/ o corpo ao ser transp. b- cinto
e fundo protetores, fab. em papelao couro (rigido) contra perf. c-saco plastico amarelo, com
instr. de montagem impress., c/ duplanalidade: 1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade,2¦ -forracao
total (interna) contra umidade. d-bandeja de forma baixa, impermeabilizada c/ resina antiumidade
p/ recebimento de liquidos.cx c/10 unidades capacidade: 03 litros, util 2,3 litros., ao preço de r$
21,4000 (vinte e um reais e quarenta centavos) por cx; item 126 - conjunto de nebulizacao com
mascaras transparentes (contendo 01 mascara, 01 mangueira e 01 copo dosador), adulto, para
ar comprimido. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo,
fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por
un; item 128 - conjunto de micronebulizador adulto para oxigenio, com mascara com aberturas
para evitar concentracao de gas carbono em seu interior, recipiente com copo graduado de 15ml,
extensao transparente e nao toxica com 1,5mts (mangueira, bico, conector e borboleta). corpo
e copo em material inquebravel, mascara em silicone atoxico, injetor ou bico de polipropileno.
embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por un; item
146 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira
bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund
bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e
maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso
aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e
comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 100 x 100 cm - leve - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 157,3000 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos) por cx; item
147 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira
bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund
bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e
maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso
aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e
comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 120 x 120 cm - leve - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais) por cx; item 148 - embalagem em
nao tecido sms, composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas
termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por
fibras continuas que conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada
interna produzida pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo
com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra
rasgo e liquidos - medida 90 x 90 cm - leve - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 137,0000
(cento e trinta e sete reais) por cx; item 149 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3
camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas
externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao
materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo
meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira
contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 60 x
60 cm - leve - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por cx;
item 165 - esparadrapo 25mm x 4,5 m, ao preço de r$ 2,1000 (dois reais e dez centavos) por rl;
item 166 - esparadrapo impermeavel, medindo 10 cm de largura por 4,5m de comprimento, cor
branco, confeccionado com tecido 100% algodao, facilidade no rasgo, resina acrilica e adesiva
a base de borracha natural, com excelente adesao, isento de sujidades, enrolado em carretel,
em embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro m.s., ao
preço de r$ 6,2000 (seis reais e vinte centavos) por rl; item 182 - fita microporosa confeccionada
com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base
de poliacrilato hipoalérgico, aquorepelente,excelente fixação em qualquer região do corpo.medida:
2,5cm x 4,5cm. estéril e pronto para o uso. registro anvisa., ao preço de r$ 1,9400 (hum real e
noventa e quatro centavos) por un; item 191 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml, embalados
individualmente, dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,7900
(setenta e nove centavos) por fr; item 195 - gel para ecg frasco com 250 grs - fabricado com
materia priam de lata qualidade, nao gorduroso, hidratante, soluvel em agua e de facil remocao,
ph neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia, ao preço de r$ 2,8000 (dois
reais e oitenta centavos) por fr; item 229 - luva de latex para procedimentos, grande, em latex
natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada, descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx;
item 230 - luva de latex para procedimentos, media, em latex natural, nao esteril, ambidestro,
levemente talcada descartavel, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de
validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$
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58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx; item 231 - luva de latex para
procedimentos, pequena, em latex natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa
com 100 un. - com certificado de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais
e oitenta centavos) por cx; item 233 - luva de latex para procedimentos, tamanho pp, em latex
natural, nao esteril, ambidestro, levemente talcada descartavel, embalagem com dados de
identificacao e procedencia, data de validade e registro m.s. caixa com 100 un. - com certificado
de aprovacao (c.a.), ao preço de r$ 58,8000 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por cx;
item 285 - lencol de papel descartavel hospitalar 100% celulose virgem branco-luxo de fibras
longas medida 70cmx50m., ao preço de r$ 12,3000 (doze reais e trinta centavos) por pç; item
303 - sapatilha confeccionada em tnt (tecido nao tecido) 100% polipropileno, material descartavel,
atoxico, cor barnco, gramatura 20 gr, tamanho unico (baseado na numeracao ate 43)., ao preço
de r$ 0,1220 (xxxxxxxxx) por un; item 304 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa,
constituido por agulha com protetores, asas de empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado
de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753, e se totalmente livre de
deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 19g, embalagem com dados de identificacao e
procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,1790 (xxxxxxxxx) por un; item
305 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa constituida por agulha com protetores,
asas de empenhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em
conformidade com a nbr9753 e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso,
calibre 21g, embalagem com dados de idenficacao e procedencia, data de validade e registro
m.s., ao preço de r$ 0,1650 (xxxxxxxxx) por un; item 306 - dispositivo descartavel para infusao
endovenosa, constituido por agulha com protetores, asas de empunhadura e fixacao e tubo
extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a nbr9753, e se totalmente
livre de deformidades que prejudiquem seu uso, calibre 23g, embalagem com dados de identificacao
e procedencia, data de validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,1620 (xxxxxxxxx) por un; item
307 - dispositivo descartavel para infusao endovenosa, constituido por agulha com protetores,
asas de empunhadura e fixacao e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em
conformidade com a nbr9753, e se totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso,
calibre 25g, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e registro
m.s., ao preço de r$ 0,1650 (xxxxxxxxx) por un; item 348 - sonda para aspiracao no 12 c/
valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por pç; item 349 - sonda p/ aspiracao n. 14 c/
valvula, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no ms, ao
preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por pç; item 355 - sonda uretral n. 08, esteril
confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel siliconizada,transparente incolor, com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual,esteril c/dados de identificacao e procedencia,data de
esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito
centavos) por un; item 356 - sonda uretral n§ 10, esteril confeccionada em polivinil, atoxico,
flexivel, siliconizada, transparente, incolor, com comprimento de 38 a 40cm, embalagem individual
esteril com dados de identificacaoe procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade, c/
registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 357 - sonda uretral
n. 12, esteril confeccionada em polivinil, atoxico, flexivel, siliconizada, transparente,incolor com
comprimento de 38 a 40 cm,embalagem individual esteril c/dados de identificacao e
procedencia,data de esterilizacao e tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,4800
(quarenta e oito centavos) por un; item 358 - sonda uretral n. 14, esteril confeccionada em
polivinil, atoxico flexivel, siliconizada,transparente incolor, com cumprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual esteril c/ dados de identificacao e procedencia,data de esterilizacao e
tempo de validade, c/ registro m.s., ao preço de r$ 0,5000 (cinquenta centavos) por un; item 372
- termometro cabo extensor p/vacina, ao preço de r$ 51,0000 (cinquenta e um reais) por un; item
373 - termometro clinico digital , ao preço de r$ 15,9000 (quinze reais e noventa centavos) por
un; item 374 - termometro com temperatura maxima e minima digital., ao preço de r$ 51,0000
(cinquenta e um reais) por un; item 376 - torneira desc. 03 vias p/ monitoracao invasiva da
pressao, administracao de liquidos embalagem com dados de identificacao e procedencia e
registro m.s., ao preço de r$ 0,5630 (xxxxxxxxx) por un;
2) CONTRATADA: DIFARMIG LTDA - item 060 - avental descartável longo para quimioterapia.
em não tecido 100% polipropileno (sms), com reforço impermeável nas mangas, abdômen e
tórax, punho em malha, atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente ajustável aos movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento e ajuste da gola
nas costas. certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho e emprego., ao
preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por un; item 198 - indicador para teste de
bowie diek, metodo utilizado para testar a eficácia do sistema de vácuo da autoclave. também
conhecido como indicador específico para detectar a presença de ar residual, avaliar a penetração
de vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo., ao preço de r$ 7,0000 (sete
reais) por un; item 199 - integrador quimico interno classe 5 - capaz de reagir a todos os
parametros criticos da esterilizacao a vapor saturado sob pressao - sao integradores que
trabalham com temperatura especifica para 121 e 134 graus centrigrados , ao preço de r$
0,3200 (trinta e dois centavos) por un;
3) CONTRATADA: HPF SURGICAL LTDA - item 035 - alça de ressecção compativel com
ressectoscopio da marca karl starz 26 french (alça de um polo)., ao preço de r$ 315,0000
(trezentos e quinze reais) por un;
4) CONTRATADA: MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA - item 267 - mascara termoplastica para
tratamento: cabeca ref. m10 , ao preço de r$ 154,0000 (cento e cinquenta e quatro reais) por un;
item 268 - mascara termoplastica cabeca e pescoco, tamanho 9 - 14 x 3.2 mm, ao preço de r$
182,0000 (cento e oitenta e dois reais) por un;
5) CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - item 002 - agulha descartavel
para raqui anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo quincke, conexao transparente
26g x 3 1/2 - 88mm, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro de
m.s., ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un; item 008 - agulha
descartavel para raqui anestesia com bisel de fina precisao microscopica tipo quincke, conexao transparente 25g x 3.1/2-88mm - embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por un;
item 009 - agulha descartavel p/ raqui anestesia c/ bisel de fina precisao microscopio tipo
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quincke, conexao transparente 27g x 3.1/2-88mm.embalagem individual c/ abertura asseptica,
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data
de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 15,3000 (quinze reais e trinta
centavos) por un; item 011 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 13x45mm,
haste de aco inoxidavel com ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,
conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual
com abertura asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao,data de validade,n§ do loteregistro no m.s. , ao preço de r$ 0,0880 (xxxxxxxxx)
por un; item 012 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 25x8mm, haste de aco
inoxidavel com ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao
adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura
asseptica, devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do loteregistro no m.s., ao preço de r$ 0,0980 (xxxxxxxxx) por
un; item 013 - agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril 25x7mm, haste de aco inoxidavel c/ ponta em bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal,conector padrao adaptavel
a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual c/ abertura asseptica,
devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de
validade, numero de lote, registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1080 (xxxxxxxxx) por un; item 014
- agulha hipodermica descartavel siliconizada, esteril, 30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/
ponta de bisel tritacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas
e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera
constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterlizacao,data de validade,n.
do lote,registro no m.s., ao preço de r$ 0,0980 (xxxxxxxxx) por un; item 015 - agulha hipodermica
descartavel siliconizada, esteril, 40x12mm, haste de aco inoxidavel, c/ ponta em bisel tritacetado,
canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar externamente
dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote
registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1380 (xxxxxxxxx) por un; item 016 - agulha desc. perid. c/
bisel tuohy n. 17g em aco inox esteril embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar
externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote, registro no m.s, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 018 - agulha
hipodermica descartavel, siliconizada, com dispositivo de segurança, esteril, 25x7mm, haste de
aço inoxidável com ponta bisel tritacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrao
adaptável a seringas e outros dispositivos, proteor plástico, embalagem individual com abertura
asseptica, deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipos de
esterelização, data de validade, número do lote e registro no m.s., ao preço de r$ 0,4200
(quarenta e dois centavos) por un; item 019 - agulha hipodermica descartavel, siliconizada, com
dispositivo de segurança, esteril, 25x8mm, haste de aço inoxidável com ponta bisel tritacetado,
canhão plástico em cor universal, conector padrao adaptável a seringas e outros dispositivos,
proteor plástico, embalagem individual com abertura asseptica, deverá constar externamente
dados de identificação, procedência, tipos de esterelização, data de validade, número do lote e
registro no m.s., ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por un; item 021 - agulha para
anestesia peridural pediatrica, 18g x 3 1/2", bisel tipo tuohy, com estilete metalico, aco inox,
canhao transparente, graduacoes a cada 50mm, embalagem com dados de identificacao, registro
ms, validade., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por un; item 040 - atadura de algodao
ortopedico, medindo 20cm de largura por 18mt de comprimento, confeccionada em fibras de
algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com embalagem
contendo dados de identificao, procedencia, data de validade, registro no m.s., ao preço de r$
0,5900 (cinquenta e nove centavos) por rl; item 049 - atadura de crepon medindo 10cm de
largura x 4,5 mts de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com
bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma
cilidrica) isento de defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,6700 (sessenta e sete centavos) por rl; item 050 atadura de crepon medindo 15 cm de largura por 4,5 mt de comprimento cm 13 fios/cm2,
confeccionado c/100% algodao cru, com bordas delimitadas, acabadas elasticidade,
adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilindrica), isento de defeitos, embalagem
com dados de identificacao, procedencia, datade validade e registro no m.s., ao preço de r$
1,0000 (hum real) por rl; item 051 - atadura de crepon medindo 20cm de largura por 4,5 metros de
comprimento com 13 fios/ cm2, confeccionada com 100% algodao cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilindrica) isento de
defeitos, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 1,3300 (hum real e trinta e tres centavos) por rl; item 053 - atadura de crepe,
medindo aproximadamente 06cm de largura x 1,8 m em repouso e 4,50 m de comprimento, cor
natural, com 13 fios/cm2, constituido de fios de algodao cru de alta torcao. bordas devidamente
acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos,
embalada individualmente, constando externamente os dados de identificacao, procedencia e
registro no ministerio da saude , ao preço de r$ 0,4300 (quarenta e tres centavos) por rl; item 107
- cateter nasal para oxigenio descartavel,tipo oculos esteril,confeccionado em plastico
transparente, atoxico e flexivel, com dados de identificacao e procedencia, data e tipo de
esterelizacao e tempo de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove
centavos) por un; item 110 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente,
flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara
de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de
proteção da agulha após punção, com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem
individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera
obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos)
por un; item 143 - eletrodo descartavel p/monitorizacao cardiaca, adulto, composta de esponjas
duplas c/gel em kel com protecaoate a utilizacao, pino de encaixe em aco inox, contra pino de
prata / cloreto de prata suporte protetor poroso e hipoalergenico, formato aro flexivel c/ adesivo
hipoalergenico, embalagem. secadas, individualmente, c/ dados de identificacao e procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 0,3200 (trinta e dois centavos) por un; item 154 equipo macrogotas para administração de dietas enterais. ponta perfurante adaptável contendo
protetor. câmara de gotejamento flexível e transparente. tubo flexível e transparente em p.v.c.
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(mínimo 1.20m de comprimento). regulador de fluxo clamp e rolete para controle de fluxo com
segurança. conector luer macho universal com protetor. sem filtro. embalado individualmente em
papel grau cirúrgico e filme termoplástico. conforme portaria inmetro 502/11 de acordo com nbr
8536-5, validade: 24 meses após a esterilização. produto de uso único. atóxico. estéril.
apirogênico., ao preço de r$ 1,1800 (hum real e dezoito centavos) por un; item 162 - escova
multi-uso esteril uso profissional, descartavel, com clorexidina 2% (degermacao e anti-sepsia)
com cerdas especialmente desenvolvidas para perfeita escovacao sobre a pele nos espacos
interdigitais, pontas dos dedos e leito sub-ungeal (scrub) com registro no m.s., ao preço de r$
1,7600 (hum real e setenta e seis centavos) por un; item 180 - fita hipoalergenica para curativos
em geral confeccionada com nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico
distribuida uniformemente em toda sua extensao, c/ dimensao de 10 cm x 10 m cor branca com
capa, excelente adesao isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem, com dados
de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 16,2700
(dezesseis reais e vinte e sete centavos) por rl; item 181 - fita hipoalergenica p/curativo em
geral,confeccionada em nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergenico, distribuida uniformemente em toda sua extensao, com dimensao de 12,5 mm x 10m de comprimento,
cor branca com capa, excelente adesao, isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s. , ao preço de
r$ 3,7700 (tres reais e setenta e sete centavos) por rl; item 183 - fita hipoalergenica para
curativos em geral, confeccionada, em nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergenico, distribuida uniformente em toda sua extensao, com dimensao de 2,5cm x 10m de
comprimento, cor branca com capa, excelente adesao, isenta de sujidades, enrolada em carretel,
em embala-gem com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 4,0300 (quatro reais e tres centavos) por rl; item 192 - compressa de gaze 7,5cm de
largura x 7,5cm de comprimento com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao
esterilizado, isenta de amido, alvejante optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com
dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca, acondicionada em
pacotes com 10 unidades, embalagem com dados de identificacao, procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por pct; item 200 cateter intravenoso periferico, numero 18, sem dispositivos de seguranca, agulha siliconizada
com bisel bi-angulado e trifacetado, com protetor do conjunto agulha/cateter, conector luer-lok,
translucido, codificado por cores e com ranhuras para fixacao, camara de fluxo transparente,
radiopaco, apirogenico, esterelizado por oxido de etileno., ao preço de r$ 1,6600 (hum real e
sessenta e seis centavos) por un; item 201 - cateter intravenoso periferico, numero 20, sem
dispositivos de seguranca, agulha siliconizada com bisel bi-angulado e trifacetado, com protetor
do conjunto agulha/cateter, conector luer-lok, translucido, codificado por cores e com ranhuras
para fixacao, camara de fluxo transparente, radiopaco, apirogenico, esterelizado por oxido de
etileno., ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por un; item 280 - papel
grau cirurgico 20x100 tubular, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 89,5400 (oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) por un; item
284 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 50x100, com dados de identificacao e
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 223,6000 (duzentos e vinte e tres reais
e sessenta centavos) por un; item 311 - seringa de plastico descartavel 03ml s/agulha com
rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico apirogenica, integro e adequado, produto acabado deplastico transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado, o produto deve
apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com sua utilizacao, estando livre de
materia estranha ciscos ou sujeiras, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintetica livre
de defeitos, rebarbas atoxica, apirogenica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o
percuso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando espessura
adequada que facilita a visualizacao da dosagem. a embalagem devera estar de acordo com o
dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por un; item
312 - seringa de plastico descartavel 05 ml sem agulha, com rosca, confeccionada em
polipropileno, atoxico apirogenica, integro e adequado. o produto acabado de plastico transparente,
permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistencia
mecanica condizentes com sua utilizacao, estando livre de materia estranha, ciscos ou sujeiras.
a rolha do embolo confeccionada em borracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica,
apirogenica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracao
e ou injecao, nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao
dadosagem. a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei no 8078/90 art.31., ao
preço de r$ 0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 315 - seringa de plastico descartavel 10
ml sem agulha, com rosca, confeccionada em polipropileno, atoxico apirogenica, integro e adequado
o produto acabadode plastico transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado. o
produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes com a sua utilizacao,
estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo confeccionada em
borracha sintetica, livre de defeitos, rebarbas atoxicas, apirogenica e inerte, assegurando
deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracao e ou injecao, nao se separa a
haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao da dosagem. a embalagem
devera estar de acordo com o dispositivo com a lei n§ 8078/90 art.31., ao preço de r$ 0,4180
(xxxxxxxxx) por un; item 316 - seringa de plastico descartavel 20ml sem agulha, c/ rosca,
confeccionada em polipropileno, atoxico, apirogenica, integro e adequado. o produto acabado de
plastico transparente, permitindo a visualizacao nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar
rigidez e resistencia mecanica condizentes coma sua utilizacao, estando livre de materia estranha
ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos,
rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso,
durante a aspiracaoe ou injecao nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que
facilita a visualizacao dado-sagem. a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei
n§ 807890 art. 31., ao preço de r$ 1,3680 (xxxxxxxxx) por un; item 350 - sonda para aspiracao
n. 16 com válvula (cateter spyra) embalagem com dados de identificaco e procedencia data de
validade e registro m.s., ao preço de r$ 0,7900 (setenta e nove centavos) por un;
6) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 046 - aparelho para aferir pressao
arterial adulto, com fechamento em ilhos (completo), material nao tecido de facil desinfeccao., ao
preço de r$ 128,0000 (cento e vinte e oito reais) por un; item 070 - bracadeira para monitor de
pressao arterial, em monitor multiparametrico, em nylon com fecho em velcro, 1 via em silicone,
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manguito removivel, tamanhos adulto, latex free, com conectores padrao, ao preço de r$ 112,0000
(cento e doze reais) por un; item 071 - bracadeira para monitor de pressao arterial, em monitor
multiparametrico, em nylon com fecho em velcro, 1 via em silicone, manguito removivel, tamanho
obeso, latex free, com conectores padrao, ao preço de r$ 138,0000 (cento e trinta e oito reais)
por un; item 072 - braçadeira/manguito 2 vias isento de latex com 02 conectores (acompanha
dois conectores em ambas as pontas) com tubo extensor para acoplar ao monitor,confeccionado
em silicone,de fácil limpeza e alta durabilidade, suporta tensões e movimentações. braçadeira
tamanho adulto 25 a 35cm, latex free/ compativeis com monitor g&e dash 4000, ao preço de r$
358,0000 (trezentos e cinquenta e oito reais) por un; item 073 - cabo de ecg com 5 vias,
compatível com monitor g&e dash 4000, ao preço de r$ 388,0000 (trezentos e oitenta e oito reais) por un; item 100 - canula traq.metal n.4.0 , ao preço de r$ 60,8000 (sessenta reais e oitenta
centavos) por un; item 101 - canula de traqueostomia de metal n. 5.0, standart, confeccioanada
em material atoxico, compostapor canula externa com balao, tampa de vedacao, linha radiopaca,
asas para fixacao com impressao donumero em local visivel, acabamento que nao cause
traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil manuseio... , ao preço de r$
60,8000 (sessenta reais e oitenta centavos) por un; item 102 - canula de traqueostomia de metal
n. 6.0, confeccioanada em material atoxico, compostapor canula externa com balao, tampa de
vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao donumero em local visivel, acabamento
que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil manuseio., ao
preço de r$ 60,8000 (sessenta reais e oitenta centavos) por un; item 114 - circuito respirtatorio
fabricado em silicone e totalmente autoclavavel. traqueia corrugada externamente e lisas em sua
face interna, dando maior resistencia e flexibilidade ao circuito respiratorio. material resistente a
altas temperaturas e 100 % autoclavavel. traqueia translucida de facil higienizacao e secagem,
em silicone, medida: 22 x 1200 mm (adulto), ao preço de r$ 361,0000 (trezentos e sessenta e um
reais) por un; item 119 - equipo (coletor) de incontinencia urinaria com dados de identificacao,
procedencia, tempo de validade e registro no m.s.., ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por un; item 178 - fita adesiva c/ dimensao de 19cm de largura por 50m de comprimento,
confeccionada c/ dorso de papel crepado e massa adesiva a base de borracha natural e resina,
cor bege, com boa adesao, papel p/ escrita embalado individualmente, constando externamente
dados de identificacao, procedenciada de validade e registro no m.s. (fita crepe), ao preço de r$
4,5200 (quatro reais e cinquenta e dois centavos) por rl; item 179 - fita cadarço 100% algodao na
cor branca, 10mm de largura, ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por mt; item 194
- compressa de gase em rolo (tipo queijo) c/ 91cm de largura x 3 dobras alvejada, hidrofila, nao
esteril 08 dobras, 13 fios 100% algodao, altamente absorvente, macio e isento de impurezas,
embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.., ao preço de r$
96,0000 (noventa e seis reais) por rl; item 206 - lamina para bisturi numero 10 descartavel, esteril,
confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade,isenta de rebarbas e sinais de oxidacao.
a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao.
deverao ser embaladfas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do
produto. ate o momento do uso,facilitando a abertura e transferencia do conteudo, c/ tecnica
asseptica, acondicionadas em caixas de acordo c/ a praxe do fabricante de acordo c/ o dispositivo dalei no 8078/90 no , contendo 100 unidades por caixa, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por
un; item 207 - lamina para bisturi, numero 11 descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel
de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se
perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embalados
individualmete de forma a garantir a esterilidadee integridade do produto ate o momento do uso,
facilitando a abertura e transferencia do conteudo, com tecnica, asseptica, acondicionadas em
caixas de acordo com a praxe do fabricante, de acordo com odispositivo da lei 8078/90 no,
contendo 100 unidades / caixa, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro
m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 208 - lamina para bisturi
numero 15, descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade, isenta
de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptandose ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embaladadas individualmente de forma a garantir a
esterilidade e integridade do produto ate o momento do uso facilitando a abertura e transferencia
do conteudoc/ tecnica asseptica, acondicionadas em cx de acordo c/a praxe do fabricante de
acordo c/ dispositivo dalei no 8078/90 , c/100 un, embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito centavos) por un; item 209
- lamina para bisturi numero 22, descartavel, esteril confeccionada em aco inoxidavel de 1¦
qualidade isenta derebarbas e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente
afiada, adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao ser embaladas individualmente de
forma a garantir a esterilidadee integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a
abertura e transferencia do conteudo, com tecnica asseptica, acondicionadas em caixas deacordo
com a praxe do fabricante, de acordo com odispositivo da lei 8078/90, c/100 un, embalagem com
dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4800 (quarenta e oito
centavos) por un; item 215 - lampada para laringoscopio numero 4, convencional, luz branca, ao
preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais) por un; item 260 - mascara para traqueostomia
confeccionada em pvc, flexivel e transparente, material atoxico ajustavel ao diametro do pescoço
atraves de tira elastica, com adaptacao nao invasiva de oxigenio, que permite angulo giratorio de
360° e entrada para circuito medida padrao e orificio para escape de ar, esterilizavel., ao preço
de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por un; item 272 - papel crepado branco 30x30, ao preço de r$
0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 273 - papel crepado 310g 60x60 verde , ao preço de
r$ 0,9600 (noventa e seis centavos) por un; item 287 - papel para ecg medida 80 mm x 20 mts,
compativel com o equipamento alfamed, modelo compassus 3000, ao preço de r$ 8,4000 (oito
reais e quarenta centavos) por un; item 327 - sonda nasal para alimentacao enteral adulto n. 12
acompanhada fio c/ guia de insercao com peso de aco inox na ponta c/ lubrificante, conector
com duas vias (injetor lateral), nao esteril, biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco,
embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 12,0000
(doze reais) por un; item 437 - frasco para aspiração com capacidade de 3,500ml em polipropileno
ou vidro graduado com tampa rígida de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de r$ 375,0000
(trezentos e setenta e cinco reais) por un;
7) CONTRATADA: MINAS IMPORT LTDA - item 082 - camisa de protecao para microcamera
esterilizado por raios gama (cobalto 60) atoxico e aspirogenico., ao preço de r$ 1,8000 (hum real
e oitenta centavos) por pç;
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8) CONTRATADA: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 003 - agulha
bisel, ponta quincke, para punção espinhal e lombar para diagnóstico, g 22, ponta cortante tri
facetada, canhão transparente e ponta preta., ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por un;
item 020 - agulha para anestesia pediatrica, 20 g x 2", bisel tipo tuohy, com estilete metalico, aco
inox, canhao transparente, graduacoes a cada 50 mm, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro de m.s., ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por un; item
037 - algodao hidrofilo em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme,
homogenea, macia cor branca, isento de impurezas, acidos, alcalis, alvejante optico, amido, boa
absorcao e retencao de liquidos, inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensao,
apresentado em rolos,contendo 500gr e embalados individualmente com descricao de sua
procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por rl; item
083 - compressa cirurgica, (campo operatório), não estéril, confeccionada com fios 100%
algodão, em tecido quádruplo com fio radiopaco, com entrelaçamento das quatro camadas do
tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas. cadarço duplo em forma de
alça. costura nas laterias que permite maior segurança, não solta fiapos. medida 45x50 cm e
gramatura 35 gramas, ao preço de r$ 2,1400 (dois reais e quatorze centavos) por un; item 317
- seringa descartável 20 ml, sem agulha, com bico liso central, confeccionada em polipropileno,
atóxico, aspirogênica. produto acabado de plastico transparente, permitindo a visualizacao
nitida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistencia mecanica condizentes
coma sua utilizacao, estando livre de materia estranha ciscos ou sujeiras. a rolha do embolo
confeccionada em boracha sintetica livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogenica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiracaoe ou injecao nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualizacao dadosagem. a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da lei n§ 807890 art. 31., ao preço de r$
0,7300 (setenta e tres centavos) por un; item 318 - seringa descartavel para lipoaspiracao 50ml,
bico cateter 5cm de comprimento. confeccionada em material atoxico e com resistencia mecanica,
constituido de corpo cilindrico com capacidade graduada,siliconizado,parede com espessura
uniforme, a extr.distal deve apres.borda cont.c/abas de forma a pertir cond.de empunhad.e
manuseio.deve possuir anel de retencao que impeca o desprendimento do embolodo
cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.na extrem.proximal 1 pistao de
vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o funcionamento p/asp.e
inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as cond.de em-punhadura e
manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e curtos(subd.)aplicada a
superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades entre os
espacamentos),tracos e numeros de inscricao claros., ao preço de r$ 8,6900 (oito reais e
sessenta e nove centavos) por un; item 319 - seringa desc.50ml com rosca para
lipoaspiracao,confeccionada em material atoxico e com resistencia mecanica, constituido de
corpo cilindrico com capacidade graduada,siliconizado,parede com espessura uniforme,provido
de bico luer lok. a extr.distal deve apres.borda cont.c/abas de forma a pertir cond.de empunhad.e
manuseio.deve possuir anelde retencao que impeca o desprendimento do embolodo
cilindro.embolo:haste de plat.devendo apres.naextrem.proximal 1 pistao de
vedacao(stopper)ajustado ao cilindro impedindo vazam.e assegurando o funcionamento p/asp.e
inj.de fluidos.a extr.distal c/base p/apoio dos dedos,satisfazendo as cond.de em-punhadura e
manuseio.escala grad.em ml cor contrastantes,c/tracos longos(div.)e curtos(subd.)aplica-da a
superficie externa do corpo,c/alto grau precisao(isento de irregularidades entre os espacamentos),tracos e numeros de inscricao claros.continua, ao preço de r$ 8,6900 (oito reais e sessenta
e nove centavos) por sg; item 353 - sonda uretral no 04, esteril confeccionada em polivinil atoxico
flexivel siliconizada,transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual
esteril c/dados de identificacao e procedencia, data de esterilizacao e tempo de validade., ao
preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un; item 354 - sonda uretral n. 06, esteril
confeccionada em polvinil, atoxico, flexivel siliconizada, trasnparente, incolor, com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, esteril, com dados de identificacaoe procedencia, data de
esterilizacao e tempo de validade, ao preço de r$ 0,6500 (sessenta e cinco centavos) por un;
9) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 047 aspirador cirúrgico de rede de oxigênio, frasco de 400ml, em policarbonato, tampa em polipropileno/
nylon, as conexões devem obedecer às exigências das normas abnt., ao preço de r$ 120,0000
(cento e vinte reais) por un; item 048 - aspirador rede de vacuo plastico 400ml, tampa injetada
em nylon com enxerto de metal cromado, manômetro de 0 30hg, botão de regulagem de aspiração,
frasco graduado e bóia de segurança que impede a passagem de secreção para canalização,
utilizado em rede de vácuo., ao preço de r$ 154,0000 (cento e cinquenta e quatro reais) por un;
item 061 - balao de borracha para reanimação utilizado em anestesias com entrada para adaptador
de metal e entrada para válvula unidirecional com capacidade para 03 litros. embalagem com
dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 77,5500 (setenta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos) por un; item 085 - canula de guedel n.02, confeccionada em
pvc transparente, atoxico,flexibilidade e curvatura adequadas,orificio central que garanta
ventilacao,borda deseguranca,resistente a desinfeccao. embalados individualmente, identificados
com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$
3,9000 (tres reais e noventa centavos) por un; item 086 - canula guedell numero 03,confeccionado em material atoxico,flexibilidade e curvatura adequadas,orificiocentral que garanta
ventilacao,borda de segurancaresistente a desinfeccao. embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço
de r$ 4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 087 - canula de guedel
numero 04, confeccionada em material pcatoxico, flexibilidade e curvatura adequadas, orificio
central que garanta ventilacao, borda de seguranca, resistente a desinfeccao. embalados
individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante, validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por un; item 089
- canula de guedel n.05,confeccionada em pvc transparente, atoxico, flexibilidade e curvatura
adequadas, orificio central que garanta ventilacao,borda deseguranca,resistente a desinfeccao.
embalados individualmente, identificados com dados de referencia, marca, modelo, fabricante,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 4,4600 (quatro reais e quarenta e seis centavos) por
un; item 098 - canula de guedel n. 01, confeccionada em material atoxico, flexibilidade e curvatura
adequadas, orificio central que garanta ventilacao, borda de seguranca, resistente a desinfeccao,
embalagem com dados de identificacao e procedencia, validade e registro, ao preço de r$ 3,9000
(tres reais e noventa centavos) por un; item 123 - conector reto 22 x 22 mm autoclavavel , ao
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preço de r$ 10,7300 (dez reais e setenta e tres centavos) por un; item 125 - conexao t universal
para desmame ventilatorio, autoclavavel, medida 22 int. x 22 int x 15 mm, ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por un; item 127 - conjunto macronebulizacao, composto de frasco em plastico
regido constituido em policarbonato ou material similar que permite sua esterilizacao, atoxico,
que possua tampa e conexoes fabricadas em abs, frasco 500ml, com hastes e roscas para
conexao de saida de fluxometros. traqueia 1,20m corrugada com interior liso atoxico em silicone
ou pvc e mascara facial adulto em pvc. embalados individualmente, identificados com dados de
referencia, marca, modelo, fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 164,0000
(cento e sessenta e quatro reais) por un; item 176 - filtro umidificador eletrostático para ventilação
mecânica de pacientes adultos com conector intermediario extensivel (traqueinha)., ao preço de
r$ 6,4500 (seis reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 256 - máscara para oxigênio
adulto de não reinalação, transparente, com reservatório tipo bag para alta concentração de
oxigênio, reutilizável, com elástico ajustável para fixação, válvula unidirecional, extensor para
rede de oxigênio com mínimo 1,20 m de comprimento., ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais)
por un; item 310 - sensor de oximetria adulto compativel com monitor multiparametrico drager
infinity delta xl, ao preço de r$ 290,0000 (duzentos e noventa reais) por un; item 379 - traqueia
de silicone 22x900 mm adulto para transporte de fluxo de gases e vapores medicinais compativel
com o carrinho de anestesia dragher, traqueia de silicone corrugada, lisa poir dentro, conector
vulcanizado na traqueia, alta resitencia termica podendo permanecer dentro da camara durante
15 min a 121° c ou 4 min a a 134° c (autoclave), ao preço de r$ 75,5000 (setenta e cinco reais e
cinquenta centavos) por un; item 434 - umidificador para oxigenio com tampa e corpo de nylon,
com rosca em metal, frasco plastico de 250ml,com niveis maximo e minimo,conexao de entrada
de oxigenio com rosca padrao, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 436 - frasco
para aspiração com capacidade de 5000ml em polipropileno ou vidro graduado com tampa rígida
de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de r$ 280,0000 (duzentos e oitenta reais) por un;
10) CONTRATADA: UNIT INDUSTRIA COM IMP E EXP LTDA epp - item 004 - agulha de biopsia
de alta qualidade que proporciona amostras histologicas para diagnostico e caracterização de
lesao suspeita; corte automatico de calibre 14ga (2.0mm) e 10cm de comprimento, ponta ecogenica
para retirada de tecidos da mama, compativel com disparador modelo promag ultra., ao preço de
r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por un; item 024 - agulha para aspiração e biópsia da
medula óssea na região do esterno (mielograma), descartável, confeccionada em aço inoxidável
a.i.s.i. 304 e a estrutura de policarbonato grau médico no tamanho de 16 g x 60 mm. agulha é
composta de uma cânula com conexão para seringa tipo luer lock e de um mandril, ambos com
ponta biselada. embalagem com os dados de identificação, procedência, número do lote e
número do rms, conforme a legislação vigente, ao preço de r$ 59,9500 (cinquenta e nove reais
e noventa e cinco centavos) por un;
11) CONTRATADA: TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - EPP item
115 - clipe metalico totalmente em titanio com fechamento distal proximal, com superficie interna
com serrilhas transversal atraumatico e com extremidades arredondadas (atraumaticas), no
tamanho medio-grande. esterilizado em irradiacao embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro no ms. compativel com o aparelho clipador storz, ao preço de r$ 69,9000
(sessenta e nove reais e noventa centavos) por un;
12) CONTRATADA: CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA item 025 - agulha
para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao - bisel 30 graus, tubo da
injecao com conexao luer lock. agulha completamente revestida e isolada eletricamente esteril
tamanho a100x04 de g21 a g23. , ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete reais) por un; item 026
- agulha para bloqueio de plexo para uso em aparelho de neuro-estimulacao - bisel 30 graus, tubo
da injecao com conexao luer-lock. agulha completamente revestida e isolada eletricamente,
esteril - tamanho a 50 x 04 - de g50 a g100 caixa com 25 unidades, ao preço de r$ 1.675,0000
(hum mil e seiscentos e setenta e cinco reais) por cx; item 173 - filtro mecânico hepa plissado
com membrana única hidrofóbica, descartável de uso único, estéril, atóxico, conexão universal
reta, uso adulto em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo ou cirurgia, espaço
morto de 66 ml e volume tidal de 200 a 1500 ml, com acesso luer lock com tampa para monitoração
para capnógrafo, embalado em papel grau cirúrgico. resistência ao fluxo de 30l/min: menor ou
igual a 0,2kpa, peso do filtro menor un que 41g. eficiência de filtração viral e bacteriana de
99.9999%, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 174 - filtro para remocao
de leucocitos, para preparacao de hemacias. filtro para remocao de leucocitos de 1 unidade de
concentrado de hemacias ou sangue total, para uso em beira de leito. composto de: um filtro e um
penetrador para bolsa de sangue, compatível com todas as marcas e modelos de bolsas de
sangue exisitentes no mercado, sistema para auxiliar no preenchimento do filtro e remocao de ar
sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara de gotejamento transparente, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho. permitir ajuste da
velocidade de transfusão em aproximadamente 20 gotas para 1 ml de sangue. produto esteril,
atoxico e apirogenico, esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano
biocompatível, acondicionado em carcaça semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia
maior que 4log ou mais de 99,99% dos leucocitos presentes. recuperar mais que 90% de
hemoglobina. embalado individualmente em embalagem plastica, contendo as informacoes de
acordo com as legislacoes vigentes. caixa com 25 filtros., ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e
duzentos e cinquenta reais) por cx; item 175 - filtro para remocao de leucocitos, para preparacao
de plaquetas. filtro para remocao de leucocitos de ate 10 unidades de concentrado de plaquetas
produzidas, a partir de sangue total ou 1 unidade concentrado de plaquetas obtida por aferese
para uso em beira de leito. composto de um filtro e um penetrador para bolsa de sangue compativel
com todas as marcas e modelos de bolsas de sangue do mercado, sistema para auxiliar no
preenchimento do filtro e remocao de ar sem abertura do sistema, pinça tipo corta-fluxo, camara
de gotejamento transparente para visualizacao e controle do processo de transfusao, pinça
rolete para ajuste da velocidade e extremidade em conector luer macho permitir ajuste de
velocidade de transfusao ( 20 gotas para 1 ml de sangue). produto esteril, atoxico e apirogenico,
esterilizado por gas oxido de etileno. material filtrante de poliuretano, acondicionado em carcaça
semi-transparente. remover leucocitos com eficiencia maior que log ou mais de 99,9% dos
leucocitos presentes. recuperacao de plaquetas maior que 90%. filtro embalado individualmente
em embalagem plastica contendo as informacoes de acordo com as legislacoes vigentes. caixa
com 25 filtros, ao preço de r$ 3.250,0000 (tres mil e duzentos e cinquenta reais) por cx; item 245
- mascara laringea desc. n.01 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por
un; item 247 - mascara laringea desc. n.04 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco
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reais) por ui; item 248 - mascara laringea desc. n.05 (sem latex), ao preço de r$ 65,0000
(sessenta e cinco reais) por un; item 249 - mascara laringea desc. n.1,5 (sem latex), ao preço de
r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 250 - mascara laringea desc. n.2,0 (sem latex),
ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 251 - mascara laringea desc. n.2,5
(sem latex), ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; item 261 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 1, ao preço de r$ 42,0000 (quarenta e dois reais) por un; item 262 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 2, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 263 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 3, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 264 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 4, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 265 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 5, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 266 - mascara para
ventilacao nao invasiva, com coxim inflavel (siliconizado). conexao universal, transparente,
autoclavel, nº 0, ao preço de r$ 38,0000 (trinta e oito reais) por un; item 325 - sistema aspiracao
14fr p/traqueostomia - sistema fechado, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por un;
item 326 - sistema de aspiracao 14fr endotraqueal - sistema fechado, ao preço de r$ 75,0000
(setenta e cinco reais) por un;
13) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA item 074 - cabo de ecg, com 05
(cinco) vias, compativel com monitor multiparametrico da marca dixtal dx 2010, ao preço de r$
180,0000 (cento e oitenta reais) por un; item 433 - tubo extensor para pni, uma via, em material
flexivel, livre de latex, com 2,5 metros de comprimento, com conectores compativeis com monitores da marca prolife, alfamed e mindray, ao preço de r$ 169,0000 (cento e sessenta e nove
reais) por un;
14) CONTRATADA: SUPRI MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI item 022 - agulha para
puncao intra ossea composto de dispositivo plastico com trava de segurança e mola disparadora,
corpo plastico e trva de seguranca em policarbonato, com profunidade de penetracao ajustavel,
agulha trocar (mandril) em aco inox, embutidas totalmente no corpo do dispositivo, tamanho
infantil, calibre 18g, diametro 1,25 mm, comprimento 23,6 mm, profundiade ajustavel 0,5 a 1,5 cm,
embalagem com dados de identificacao, validade, registro no ms e fabricante., ao preço de r$
198,0000 (cento e noventa e oito reais) por un; item 301 - pulseira plastica para identificacao de
paciente adulto com logomarca da fundação hospitalar do município de varginha, impermeavel,
hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de inscricao que permite o uso de caneta
esferografica de forma indelevel, com campo para nome e data de nascimento, medindo 2,5 x 10
cm de comprimento e comprimento total de 25cm, na cor azul., ao preço de r$ 0,9000 (noventa
centavos) por un; item 302 - pulseira plastica para identificacao de acompanhante adulto com
logomarca, impermeavel, hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de inscricao que
permite o uso de caneta esferografica de forma indelevel, medindo 2,5 x 6,2cm de comprimento
e comprimento total de 25cm. na cor vermelha, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por un;
item 382 - tubo hospitalar de silicone, transparente, não estéril, numero 204, com 15 mts, 6 x
12mm, embalagem com dados de identificacao e procedencia, com registro na anvisa, ao preço
de r$ 141,8600 (cento e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) por un;
15) CONTRATADA: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - item 038 - atadura de
algodao ortopedico,medindo 10 cm de largura por 18 mt de comprimento, confeccionada em
fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada de goma soluvel,
apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com
embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s.,
ao preço de r$ 0,6750 (xxxxxxxxx) por rl; item 108 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em
poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel
trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g20 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por un; item 109 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g22 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,3400 (dois reais e trinta e quatro centavos) por un; item 111 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g16 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,4000 (dois reais e quarenta centavos) por un; item 112 - cateter intravenoso radiopaco, esteril,
em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel
trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g18 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,9200 (dois reais e noventa e dois centavos) por un; item 124 - equipo para infusao simultanea
de 02 solucoes parenterais em pvc, com conectores luer femea, adaptador em y, intermediario
luer, comprimento 14cm, contendo 02 tampas reservas. embalagem individual (blister), uso unico
esterilizado por oxido de etileno (conexao 2 vias) embalagens com dados de identificacao,
procedencia, data de validade, reg. m.s. com tampa reserva, ao preço de r$ 1,9200 (hum real e
noventa e dois centavos) por un; item 153 - equipo macro gotas com injetor lateral, sistema
fechado, entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. fabricado em pvc transparente
e atóxico. possui tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. conforme portaria inmetro
502/11 de acordo com nbr 8536-5, embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por óxido de
etileno., com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s., ao preço de r$
2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por un; item 155 - equipo microgotas com camara
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graduada (bureta), capacidade de 150 ml e escala de 1/1ml, injetor na tampa superior da camara
de borracha auto cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrofobo) na tampa superior com tampa
reversivel, alca de sustentacao de camara maior que 10 cm, ponta perfurante (pene-trador) para
adaptacao em frasco, ampolas e bolsas de soro, e protetor da ponta perfurante em padrao iso,
camara de gotejamento flexivel, transparente e microgotejador, (relacao 60 gotas/ml), tubo
flxivel que liga a ponta perfurante a camara graduada (bureta), que contenha uma pinca clamp
"corta fluxo" que interrompe administracao quando necessario quando necessario e com injetor
lateral em "y", valvulado auto cicatrizante, conector luer lock rodtativo, e protetor de conector
esteril, descartavel, esteril, atoxico e apirogenico, embalado individualmente com dados de
identificacao, procedencia, tipo e data de esterilizacao, validade, numero do lote, registro no
ministerio da saude e que contemple a norma de referencia abnt nbr iso 8536-5, ao preço de r$
8,0000 (oito reais) por un; item 156 - equipo microgotas com injetor lateral, membrana auto
cicatrizante, ponta perfurante afaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco,
ampola ou bolsa. contendo protetor, camara de gotejamento rigida e transparente permitindo o
monitoramento do fluxo da solucao a ser administrada. tubo flexivel e transparente em pvc de no
minimo 1,20m de comprimento, regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com
seguranca, conector luer macho universal com protetor. conforme portaria 502/11 inmetro de
acordo com nbr 8536-5, embalado individualmente em papel grau cirurgico e filme termoplastico,
contendo os dados impressos de identificacao. lote, data de fabricacao e validade, registro no
ms conforme nbr 14041/1998., ao preço de r$ 2,4600 (dois reais e quarenta e seis centavos) por
un; item 217 - lancetas estereis para teste de glicemia capilar (puncao digital) em aco inoxidavel,
ponta em visel e embutida em corpo plastico ou outro material compativel com a finalidade, com
tampa protetora de facil remocao. embalagem resistente que garanta a integrridade do produto
ate o momento da utilizacao. utilizacao unica por meio de dispositivo de seguranca conforme
nr32., ao preço de r$ 0,1990 (xxxxxxxxx) por un; item 378 - transofix - adaptador p/soro(bolsa)
s.fechado, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por pç; item 380 - tubo conector
(extensor) 120cm, rosca dupla (luer lock), embalados individualmente, embalagens contendo
lote, validade, fabricante e registro no m.s., ao preço de r$ 2,8000 (dois reais e oitenta centavos)
por un;
16) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE
COBRANCAS LTDA -ME - item 105 - cateter duplo lumem para acesso venoso central em
poliuretano, termosensivel, radiopaco, centimetrado e com extensao de linha 7fr x 20cm, com
agulha introdutora de 18ga x 6,35cm,um dialtador, um fio guia 0,32x60cm com ponta em "j",
conexao em luer lock, tampas removiveis com membrana auto cicatrizante, embalagem esteril
com dados de identificacao e registro ms., ao preço de r$ 67,0000 (sessenta e sete reais) por
un; item 120 - sistema coletor para broncoscopia (secrecao), com capacidade 70ml, embalagem
individual com dados de identificacao e procedencia, esterilizado com oxido de etileno e registro
no m.s., ao preço de r$ 11,2400 (onze reais e vinte e quatro centavos) por pç;
17) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 063 - bolsa para colostomia/ileostomia transparente drenavel com colostomiareira protetora periestomal constituida por
gelatina, pectina, carboximetilcelulose sodica e poliisobutileno (stomahesive) com suporte adesivo pre recortavel e demarcado de 64mm ( 2 1/2"), hipoalergenico nas versoes, confeccionada
com tres peliculas plasticas (a externa e um atela protetora perfurada e nao aderente) constituidas
por eva (acetato de vinil - etileno) e pvdc (cloreto de polivinideno) transparente rec 19 a 64 mm
- para cada bolsa acompanha um clips, ao preço de r$ 11,3000 (onze reais e trinta centavos) por
un; item 066 - bolsa drenavel com tela protetora barreira de resina sintetica plana recortavel com
ate 64mm, com adesivo e ssitema de fechamento por conectores plasticos lock'n roll. bolsa
drenavel transparente., ao preço de r$ 14,8500 (quatorze reais e oitenta e cinco centavos) por
pç; item 069 - bolsa para estomia urinaria sistema 1 peça transparente, barreira de resina
sintetica plana recortável de 13-64mm composta por filme plastico de 4 camadas silencioso e
anti-odor. sistema de anti-refluxo e valvula de drenavel com regulagem de jato., ao preço de r$
22,5000 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por un; item 188 - fixador de tubo endotraqueal
oral, com protetor facial de hidrocolide e tira de fixacao de pescoco ajustavel e acolchoada, ao
preço de r$ 54,7000 (cinquenta e quatro reais e setenta centavos) por un;
18) CONTRATADA: BMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - item 152 - equipo ambar para
administracao de drogas fotossensiveis em conformidade com a norma nbr 14041 (iso 8536-4)
com ponta perfurante iso, camara de gotejamento flexivel, filtro de particulas de 15 um para os
equipos com filtro, filtro bacteriologico para os equipos com entrada de ar, gotejador ajustado
para 20 gotas = 1 ml e microgotejador para 60 gotas = 1 ml, tubo extensor de pvc com 1,25 m,
pinca rolete, injetor lateral, e terminacao luer macho sem rosca (slip). acompanha saco plastico
protetor de solucoes fotossensiveis. esteril, em embalagem individual blister em papel grau
cirurgico, uso unico esterelizado por oxido de etileno, com dados de identificacao, procedencia,
validade e registro no m.s., ao preço de r$ 8,5800 (oito reais e cinquenta e oito centavos) por un;
19) CONTRATADA: IMPLAMINAS PRODUTOS HOSPITALARES - item 043 - ambu em latex
capacidade total de 1500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara transparente com coxim em borracha tamanho adulto. valvula de admissao de ar com conexao para a entrada do oxigenio. valvula
de escape, bolsa reservatorio e mangueira para conexão do ambu diretamente a rede de oxigênio
móvel ou fixa. eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de
r$ 240,0000 (duzentos e quarenta reais) por un; item 044 - ambu em latex capacidade total de
500 ml. autoclavavel a 134° c. máscara transparente com coxim em borracha tamanho infantil.
valvula de admissao de ar com conexao para a entrada do oxigenio. valvula de escape, bolsa
reservatorio e mangueira para conexão do ambu diretamente a rede de oxigênio móvel ou fixa.
eficaz ventilacao artificial ou enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de r$ 184,0000
(cento e oitenta e quatro reais) por un;
20) CONTRATADA: QUATTRI MED REPRESENTACOES LTDA - item 158 - equipo para transfusao sanguinea com camara de filtro transparente e flexivel de 170 a 200 micras com area de
filtragem de 18 cm³, com camara de gotejamento transparente cristal, tubo extensor continuo
sem terminacoes em latex ou similar, transparente, cristal, flexivel, igual ou superior a 1,5 m de
comprimento, perfurador especial para bolsas de sangue e derivados, conector macho com
conicidade a 6% e protetores que garantam a sua esterilidade. esteril, apirogencio, atoxico,
embalado em papel grau cirurgico. pinca rolete para controle de gotejamento e conexao luer slip
ou luer lock. embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no ms., ao
preço de r$ 3,6800 (tres reais e sessenta e oito centavos) por al; item 171 - faixa smarch 20 cm
siliconizada - embalagem individual com dados de identificacao, procedencia, validade e registro
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no m.s., ao preço de r$ 35,8100 (trinta e cinco reais e oitenta e um centavos) por rl; item 320 seringa de perda de resistência descartavel 7ml, para ser utilizada na técnica de resistência
para anestesia peridural, sem agulha, com bico liso central (tipo slip), confeccionada em
polipropileno, atóxico, apirogênica. produto acabado de plastico transparente, permitindo a
visualização nitida do fluído aspirado, de fácil deslizamento, redução de atrito, permitindo maior
sensibilidade táctil para melhor localização do espaço peridurtal condizentes com a sua utilização,
estando liver de materia estranha ciscos ou sujeiras. embolo confeccionado em borracha sintetica
livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, apresentando espessura adequada
que facilita a visualização da dosagem. a embalagem deverá estar de acordo com o dispositivo
da lei nr.807890, art. nr. 31, ao preço de r$ 19,7000 (dezenove reais e setenta centavos) por un;
21) CONTRATADA: NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - item
058 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico nos punhos e tiras
nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs, cor: branca,
comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 3,8400 (tres reais e oitenta e quatro
centavos) por un; item 059 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa,
elastico nos punhos e tiras nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura:
50 grs, cor: branca, comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 4,9000 (quatro reais e
noventa centavos) por un; item 244 - máscara descartável dupla com elástico, com eficiência de
filtragem bacteriana (efb) maior ou igual a 95%, atóxica, hipoalergênica, 100% polipropileno, não
estéril e não inflamável. sem latex. com grampo de ajuste nasal. embalagem com dados de
identificação e procedência, data de validade e registro no ministério da saúde., ao preço de r$
0,2700 (vinte e sete centavos) por un; item 377 - touca desc.com elastico, ao preço de r$ 0,1100
(onze centavos) por un;
22) CONTRATADA: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA item 036 - alça de polipectomia, descartável,
diâmetro: 2,3mm, comprimento: 160cm., ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item
161 - escova de limpeza descartavel 2,4 x2200mm, com cerdas de 5,0mm, para endoscopios
flexiveis com canal de trabalho de 2,8 mm de diametro, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por un; item 204 - kit para ligadura elastica, montado de 01 cilindro com 06 aneis em latex e
01 manopla, diametro: 9,5mm - 11.0mm, ao preço de r$ 540,0000 (quinhentos e quarenta reais)
por un; item 288 - pinca de biopsia para colonoscopia descartavel, formato oval, comprimento de
230cm, compativel com canal de biopsia de 2,3 mm, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco
reais) por un; item 289 - pinca de biopsia para endoscopia descartavel, formato oval, comprimento
de 160cm, compativel com canal de biopsia de 2,8 mm, ao preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco
reais) por un; item 290 - pinça de biopsia para colonoscopia, fenestrada, permanente, reutilizavel
e autoclavavel. que possua formato oval, com 230 cm de comprimento, compativel com canal de
biopsia 3.2 mm, ao preço de r$ 922,0000 (novecentos e vinte e dois reais) por un; item 291 - pinça
de biopsia para endoscopia digestiva alta, fenestrada, permanente, reutilizavel e autoclavavel.
que possua formato oval, com 160 cm de comprimento, compativel com canal de biopsia 2.8 mm,
ao preço de r$ 922,0000 (novecentos e vinte e dois reais) por un.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para o
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$
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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
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, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 166/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 163/2020 (Ata de Registro de Preços: 203/2020, 204/2020, 205/2020, 206/
2020, 207/2020 e 208/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - bromazepam
3mg , ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 005 - carbamazepina 200mg, ao preço
de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 007 - clonazepam 2mg, ao preço de r$ 0,0500
(cinco centavos) por cp; item 010 - clorpromazina (cloridrato de) 25mg/5ml, ao preço de r$
1,0700 (hum real e sete centavos) por ap; item 011 - codeina (fosfato de) 300 mg + paracetamol
500mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 015 - diazepam 10mg, ao preço
de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 016 - diazepam 5mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis
centavos) por cp; item 017 - diazepan 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos)
por ap; item 020 - fenitoina sodica 100mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item
021 - fenitoina sodica 250mg/5ml, ao preço de r$ 1,4000 (hum real e quarenta centavos) por ap;
item 028 - gabapentina 300 mg, ao preço de r$ 0,4500 (quarenta e cinco centavos) por cp; item
033 - lorazepam 2mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 049 - paroxetina
(cloridrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 053 - sertralina
(cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 056 - tramadol
(cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item 057 - tramadol (cloridrato
de) 50mg/ml, ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por ap; item 058 - tramadol 100mg/2ml
(cloridrato de), ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por ap;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 001 alfentanila (cloridrato de) 2,5mg/5ml, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por ap; item 003 biperideno (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 006 clonazepam 0,5mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 009 - clorpromazina
(cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por cp; item 012 - codeina
(fosfato de) 30mg, ao preço de r$ 0,7800 (setenta e oito centavos) por cp; item 014 dextrocetamina 100mg/2ml, ao preço de r$ 13,7600 (treze reais e setenta e seis centavos) por
ap; item 018 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 2,1500 (dois reais e quinze centavos)
por ap; item 019 - etomidato 20mg/10ml, ao preço de r$ 14,7300 (quatorze reais e setenta e tres
centavos) por ap; item 022 - fenobarbital sodico 200mg/2ml, ao preço de r$ 1,8200 (hum real e
oitenta e dois centavos) por ap; item 023 - fenobarbital 100mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze
centavos) por cp; item 026 - fentanila (citrato de) 100mcg/2ml - embalagem estéril pack, ao preço
de r$ 4,9000 (quatro reais e noventa centavos) por ap; item 027 - flumazenil 0,5mg/5ml, ao preço
de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos) por ap; item 029 - haloperidol 5mg, ao preço de r$
0,1800 (dezoito centavos) por cp; item 032 - isoflurano 240ml / 240 ml, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por fr; item 034 - metadona (cloridrato) 10mg, ao preço de r$ 0,8500
(oitenta e cinco centavos) por cp; item 035 - metadona (cloridrato de) 5mg, ao preço de r$ 0,4400
(quarenta e quatro centavos) por cp; item 036 - metadona 10mg/1ml, solucao injetavel. analgesico
opioide. necessita de receita amarela, ao preço de r$ 2,9400 (dois reais e noventa e quatro
centavos) por ap; item 037 - midazolam 15mg, ao preço de r$ 1,3000 (hum real e trinta centavos)
por cp; item 038 - midazolam 15mg/3ml , ao preço de r$ 3,8300 (tres reais e oitenta e tres
centavos) por ap; item 039 - midazolam 20mg/10ml , ao preço de r$ 17,5000 (dezessete reais e
cinquenta centavos) por fr; item 042 - morfina (sulfato de) 0,2mg/ml - esteril pack, ao preço de r$
4,8000 (quatro reais e oitenta centavos) por ap; item 043 - morfina (sulfato de) 10mg, ao preço
de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp; item 044 - morfina (sulfato de) 10mg/ml, ao preço de r$
2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos) por ap; item 045 - morfina (sulfato de) 2mg/2ml esteril
pack, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por ap; item 046 - morfina (sulfato de)
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30mg , ao preço de r$ 1,0700 (hum real e sete centavos) por cp; item 047 - nalbufina (cloridrato
de) 10mg/ml, ao preço de r$ 8,5000 (oito reais e cinquenta centavos) por ap; item 048 - naloxona
(cloridrato de) 0,4mg/ml, ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por ap; item 050 - propofol 100mg/
10ml , ao preço de r$ 12,8500 (doze reais e oitenta e cinco centavos) por ap; item 051 - propofol
200mg / 20ml, ao preço de r$ 14,0000 (quatorze reais) por ap; item 052 - remifentanila (cloridrato
de) 2mg, ao preço de r$ 38,1000 (trinta e oito reais e dez centavos) por fr;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 002 - amitriptilina (cloridrato
de) 25mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito centavos) por cp;
4) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 031 - haloperidol solucao
oral 20 ml, ao preço de r$ 2,4700 (dois reais e quarenta e sete centavos) por fr;
5) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 025 - fentanila
(citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$ 6,0500 (seis reais e cinco centavos) por fr; item 040 midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove centavos) por ap; item
041 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$ 6,5000 (seis reais e cinquenta centavos) por ap; item
054 - sevoflurano 250mg / 250 ml, ao preço de r$ 330,0000 (trezentos e trinta reais) por fr;
6) CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- item 013 - dexmedetomidina 100 mcg/ml - 2ml, ao preço de r$ 20,9000 (vinte reais e noventa
centavos) por ap.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 167/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 164/2020 (Ata de Registro de Preços: 214/2020, 215/2020, 216/2020, 217/
2020, 218/2020, 219/2020, 220/2020 e 221/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 004 - acido
zoledronico 4mg/5ml pronto p/uso, ao preço de r$ 21,4500 (vinte e um reais e quarenta e cinco
centavos) por fr; item 015 - cisplatina 50mg/50ml, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
fa; item 016 - citarabina 1g/10ml (pronto para uso), ao preço de r$ 58,8800 (cinquenta e oito reais
e oitenta e oito centavos) por fa; item 018 - clor. de topotecano 4mg/4ml, ao preço de r$ 210,0000
(duzentos e dez reais) por ap; item 027 - doxorrubicina (clor. de) 10mg i.v, ao preço de r$
38,7000 (trinta e oito reais e setenta centavos) por fr; item 031 - fluoro-uracil 500mg/10ml
injet.pronto p/uso, ao preço de r$ 5,3200 (cinco reais e trinta e dois centavos) por fa; item 032 fluorouracil 1g/20ml frasco ampola contendo 1g/20ml, ao preço de r$ 11,2600 (onze reais e vinte
e seis centavos) por fa; item 049 - irinotecano (clor. de) 100mg/5ml, ao preço de r$ 41,6000
(quarenta e um reais e sessenta centavos) por fr; item 072 - vincristina (sulfato de) 2mg/2ml, ao
preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fa;
2) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 009 - carboplatina
450mg/45ml injetavel pronto p/uso, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por fr; item
010 - ciclofosfamida 1gr pó entemporaneo injetável, ao preço de r$ 44,7800 (quarenta e quatro
reais e setenta e oito centavos) por fa; item 011 - ciclofosfamida 200mg pó intemporanio injetavel,
ao preço de r$ 12,0600 (doze reais e seis centavos) por fa; item 012 - ciclofosfamida 50mg, ao
preço de r$ 0,6900 (sessenta e nove centavos) por cp; item 044 - ifosfamida 500mg inj., ao preço
de r$ 62,4200 (sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) por fa;
3) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 063 pamidronato dissódico 90mg/10ml, ao preço de r$ 50,0000 (cinquenta reais) por fa;
4) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A - item 017 - cladribina 1mg/ml 8ml, ao preço de r$
1.502,1500 (hum mil e quinhentos e dois reais e quinze centavos) por fa;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 013 - ciproterona (acetato
de) 50mg, ao preço de r$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por cp; item 028 - doxorrubicina
(clor. de) 50mg iv, ao preço de r$ 44,7000 (quarenta e quatro reais e setenta centavos) por fa;
item 037 - gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por cp; item 038 - gencitabina
(clor. de) 200mg/5ml, ao preço de r$ 29,5800 (vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) por
fr; item 040 - hidroxiureia 500mg cp, ao preço de r$ 1,3400 (hum real e trinta e quatro centavos)
por cp; item 051 - megestrol (acetato de) 160mg, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa
centavos) por cp; item 068 - tretinoina 10mg, ao preço de r$ 12,4100 (doze reais e quarenta e um
centavos) por cp; item 073 - vinorelbina 20mg, ao preço de r$ 126,2200 (cento e vinte e seis reais
e vinte e dois centavos) por cp; item 074 - vinorelbina 30mg, ao preço de r$ 189,4000 (cento e
oitenta e nove reais e quarenta centavos) por cp;
6) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 002 - acido folinico 50mg/5ml, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por fr; item 003 - acido
zoledronico 4mg po liofilizado, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fr; item 005 anagrelide (cloridrato) 0,5mg, ao preço de r$ 26,7400 (vinte e seis reais e setenta e quatro
centavos) por cp; item 006 - bicalutamida 50 mg, ao preço de r$ 1,2200 (hum real e vinte e dois
centavos) por cp; item 008 - capecitabina 500mg, ao preço de r$ 6,3000 (seis reais e trinta
centavos) por cp; item 025 - docetaxel 20mg - fr/ap, ao preço de r$ 76,8000 (setenta e seis reais
e oitenta centavos) por fa; item 026 - docetaxel 80mg, ao preço de r$ 188,5000 (cento e oitenta
e oito reais e cinquenta centavos) por fa; item 045 - inibidor de aromatase 1mg (anastrozol), ao
preço de r$ 0,6800 (sessenta e oito centavos) por cp; item 054 - mesna 400mg/4ml ap, ao preço
de r$ 9,0000 (nove reais) por ap; item 059 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de r$
75,0000 (setenta e cinco reais) por fr; item 066 - temozolomida 20 mg, ao preço de r$ 15,5000
(quinze reais e cinquenta centavos) por cap;
7) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 030 - filgrastima
300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por fa; item
036 - fulvestranto 250mg/5ml, ao preço de r$ 446,0000 (quatrocentos e quarenta e seis reais)
por ap; item 046 - inibidor lhrh leuprolida 7,5mg, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez reais)
por fr; item 064 - tamoxifeno (citrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,7900 (setenta e nove centavos)
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por cp;
8) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 020 dacarbazina 100mg po liofilizado fr/ap, ao preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa
centavos) por fa; item 021 - dacarbazina 200mg pó liofilizado, ao preço de r$ 29,4000 (vinte e
nove reais e quarenta centavos) por fa; item 023 - daunorrubicina (cloridrato de) 20mg/ml+dil fr/
ap , ao preço de r$ 79,0000 (setenta e nove reais) por fr; item 029 - etoposideo 100mg / 5 ml frs
injetavel/pronto p/uso , ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta centavos) por fa;
item 035 - fosfato de fludarabina 50mg, ao preço de r$ 265,0000 (duzentos e sessenta e cinco
reais) por fr; item 039 - gencitabina (clor. de) antineoplasico 1g, ao preço de r$ 80,0000 (oitenta
reais) por fr; item 043 - ifosfamida 1gr frasco/po liofilizado, ao preço de r$ 44,9000 (quarenta e
quatro reais e noventa centavos) por fa; item 058 - mitoxantrona (clor. de) 20mg/10ml, ao preço
de r$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por ap; item 060 - oxaliplatina 50mg-fr/pó liofilizado, ao
preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por fa; item 061 - paclitaxel 100mg/16,7ml frasco injetavel
pronto p/uso, ao preço de r$ 36,5000 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) por ap; item 062
- paclitaxel 300mg/50ml, ao preço de r$ 94,0000 (noventa e quatro reais) por fa.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS para suprimento das necessidades da
Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 168/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 165/2020 (Ata de Registro de Preços: 224/2020, 225/2020, 226/2020, 227/
2020, 228/2020, 229/2020, 230/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 235/2020, 236/
2020,237/2020, 238/2020 e 239/2020), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 001 - acetilcisteina
200mg , ao preço de r$ 0,5900 (cinquenta e nove centavos) por env; item 002 - acetilcisteina
600mg, ao preço de r$ 0,8700 (oitenta e sete centavos) por env; item 003 - aciclovir creme 10gr,
ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta centavos) por tb; item 006 - acido acetilsalicilico
100mg, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 007 - acido ascorbico 500mg/5ml,
ao preço de r$ 0,6700 (sessenta e sete centavos) por ap; item 008 - acido folico 5mg , ao preço
de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 010 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$ 9,6600
(nove reais e sessenta e seis centavos) por ap; item 011 - agua destilada 10ml, ao preço de r$
0,3000 (trinta centavos) por ap; item 015 - albendazol 400mg, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito
centavos) por cp; item 019 - amicacina 500mg/2ml, ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta
centavos) por ap; item 022 - amiodarona (cloridrato de) 200 mg, ao preço de r$ 0,5700 (cinquenta
e sete centavos) por cp; item 024 - amoxicilina + clavulanato de potassio 875mg + 125mg, ao
preço de r$ 2,1500 (dois reais e quinze centavos) por cp; item 027 - anlodipino (besilato de)
10mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp; item 028 - anlodipino (besilato de) 5mg, ao
preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 029 - atenolol 25mg, ao preço de r$ 0,0500
(cinco centavos) por cp; item 030 - atenolol 50mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp;
item 032 - azitromicina 500mg, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por
cp; item 035 - benzilpenicilina potassica 5.000.000 ui, ao preço de r$ 7,8000 (sete reais e oitenta
centavos) por fa; item 036 - bicarbonato de sodio 8,4% 10ml, ao preço de r$ 0,6100 (sessenta
e um centavos) por ap; item 039 - bromoprida 10mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 042 - butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica 10mg + 250mg, ao preço
de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item 047 - captopril 25mg, ao preço de r$ 0,0400
(quatro centavos) por cp; item 048 - captopril 50mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por
cp; item 055 - cefalexina 500mg, ao preço de r$ 0,4200 (quarenta e dois centavos) por cp; item
058 - cefepima 1g, ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fa; item 059 - ceftazidima
sodica 1g, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por fr; item 065 - cilostazol 100mg, ao preço de
r$ 0,4700 (quarenta e sete centavos) por cp; item 066 - cilostazol 50mg, ao preço de r$ 0,2300
(vinte e tres centavos) por cp; item 067 - ciprofloxacino (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$
0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 083 - cloreto de sódio 0,9% 10ml, ao preço de r$
0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 085 - cloreto de sódio 20% 10ml, ao preço de r$
0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 095 - deslanosido 0,4mg/2ml, ao preço de r$ 1,5500
(hum real e cinquenta e cinco centavos) por ap; item 097 - dexametasona (acetato de) creme
10mg/10g, ao preço de r$ 1,1700 (hum real e dezessete centavos) por tb; item 099 - dexametasona
(fosfato dissodico de) 10mg/2,5ml, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos) por ap; item
101 - dexametasona 4mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 104 dexclorfeniramina (maleato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0300 (tres centavos) por cp; item 108 diclofenaco sódico 75mg/3ml-ap, ao preço de r$ 0,7400 (setenta e quatro centavos) por ap; item
112 - diltiazen (cloridrato de) 60mg, ao preço de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 116
- dipirona sódica 500mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 119 - dobutamina
(cloridrato de) 250mg/20ml, ao preço de r$ 5,6200 (cinco reais e sessenta e dois centavos) por
un; item 126 - epinefrina (hemitartarato de) 1mg/1ml - adrenalina, ao preço de r$ 1,8300 (hum
real e oitenta e tres centavos) por ap; item 128 - espironolactona 50mg, ao preço de r$ 0,3600
(trinta e seis centavos) por cp; item 136 - furosemida 20mg/2ml, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta
centavos) por ap; item 137 - furosemida 40mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete centavos) por cp;
item 138 - gentamicina (sulfato de) 80mg/2ml, ao preço de r$ 0,8500 (oitenta e cinco centavos)
por ap; item 141 - gliclazida 30mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp; item 142
- glicose 25% 10ml, ao preço de r$ 0,3400 (trinta e quatro centavos) por ap; item 143 - glicose
50% 10ml, ao preço de r$ 0,3800 (trinta e oito centavos) por ap; item 150 - hidroclorotiazida
50mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 151 - hidrocortisona (succinato sodico
de) 100mg, ao preço de r$ 2,0900 (dois reais e nove centavos) por ap; item 152 - hidrocortisona
(succinato sodico de) 500mg, ao preço de r$ 4,4900 (quatro reais e quarenta e nove centavos)
por ap; item 156 - imipenem + cilastatina sodica 500mg + diluente, ao preço de r$ 22,5000 (vinte
e dois reais e cinquenta centavos) por fr; item 157 - indapamida 1,5mg , ao preço de r$ 0,1400
(quatorze centavos) por cp; item 161 - ipratropio (brometo de) solucao p/ inalacao 0,25mg/ml

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

47

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

20ml, ao preço de r$ 1,1000 (hum real e dez centavos) por vd; item 163 - isossorbida (mononitrato
de) 20mg, ao preço de r$ 0,1100 (onze centavos) por cp; item 170 - levofloxacino 500mg, ao
preço de r$ 0,7200 (setenta e dois centavos) por cp; item 172 - levotiroxina sodica 25mcg, ao
preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 173 - levotiroxina sodica 100mcg, ao preço de r$
0,0800 (oito centavos) por cp; item 181 - loperamida (cloridrato de) 2mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 182 - losartana potassica 50mg, ao preço de r$ 0,0900 (nove
centavos) por cp; item 186 - metformina (cloridrato de) 500mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis
centavos) por cp; item 187 - metformina (cloridrato de) 850mg, ao preço de r$ 0,0700 (sete
centavos) por cp; item 188 - metildopa 250mg, ao preço de r$ 0,4000 (quarenta centavos) por cp;
item 189 - metildopa 500mg , ao preço de r$ 0,8000 (oitenta centavos) por cp; item 190 metilprednisolona 125mg, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por fr; item 191 - metilprednisolona
500mg, ao preço de r$ 18,3000 (dezoito reais e trinta centavos) por fr; item 193 - metoclopramida
(cloridrato de) 10mg/2ml, ao preço de r$ 0,4400 (quarenta e quatro centavos) por ap; item 197 metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 5,4000 (cinco reais e quarenta centavos) por tb; item 198
- metronidazol 250mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 199 - metronidazol
500mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 3,7500 (tres reais e setenta e
cinco centavos) por bol; item 202 - naproxeno 500mg, ao preço de r$ 0,3900 (trinta e nove
centavos) por cp; item 203 - neomicina (sulfato de) +bacitracina zincica 5mg/g + 25ui/g pomada
15g , ao preço de r$ 2,2200 (dois reais e vinte e dois centavos) por tb; item 204 - neomicina(sulfato)
5mg/g + bacitracina 250ui/g - 50g, ao preço de r$ 7,2600 (sete reais e vinte e seis centavos) por
tb; item 207 - nistatina 100.000 ui/ml suspensao oral 50ml - sem sabor, ao preço de r$ 3,9000 (tres
reais e noventa centavos) por fr; item 208 - nistatina 100.000ui/4g creme vaginal 60g, ao preço
de r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por tb; item 209 - nitrofurantoina 100mg , ao preço
de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por cp; item 213 - norfloxacino 400mg, ao preço de r$ 0,3300
(trinta e tres centavos) por cp; item 215 - omeprazol sodico 40mg + diluente, ao preço de r$
24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos) por fa; item 217 - ondansetrona (cloridrato de)
4mg/2ml, ao preço de r$ 1,2600 (hum real e vinte e seis centavos) por ap; item 218 - ondansetrona
(cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 1,4500 (hum real e quarenta e cinco centavos) por ap;
item 221 - paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 222 - paracetamol
750mg, ao preço de r$ 0,1800 (dezoito centavos) por cp; item 229 - prednisona 20mg, ao preço
de r$ 0,1700 (dezessete centavos) por cp; item 230 - prednisona 5mg, ao preço de r$ 0,0700
(sete centavos) por cp; item 233 - prometazina (cloridrato de) 50mg/2ml, ao preço de r$ 1,8900
(hum real e oitenta e nove centavos) por ap; item 245 - simeticona 750mg/10ml emulsao oral , ao
preço de r$ 0,8200 (oitenta e dois centavos) por fr; item 260 - sulfadiazina de prata 1% 400g, ao
preço de r$ 32,8000 (trinta e dois reais e oitenta centavos) por pt; item 261 - sulfadiazina de prata
1% 50g, ao preço de r$ 5,4200 (cinco reais e quarenta e dois centavos) por pt; item 262 sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp;
item 266 - sulfato ferroso 40mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas),
nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por cp; item 272 - tiamina
(cloridrato) 300mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp;
2) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 026 anfotericina b 50mg, ao preço de r$ 26,5000 (vinte e seis reais e cinquenta centavos) por fa; item
033 - azitromicina 500mg ev, ao preço de r$ 78,0000 (setenta e oito reais) por fr; item 041 bupivacaina (clor)+glicose 0,5% 4ml pesada -esteril pack , ao preço de r$ 10,0000 (dez reais)
por fr; item 070 - cisatracurio (besilato de) 10mg/5ml , ao preço de r$ 28,0000 (vinte e oito reais)
por ap; item 075 - clonidina (cloridrato de) 150mcg/ml, ao preço de r$ 7,4000 (sete reais e
quarenta centavos) por ap; item 087 - colagenase 18ui/30g, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais)
por tb; item 089 - complexo b, ao preço de r$ 0,0800 (oito centavos) por cp; item 094 - dantrolen
sodico 3 1/2 h20 + diluente, ao preço de r$ 174,9500 (cento e setenta e quatro reais e noventa
e cinco centavos) por fr; item 109 - difenidramina (cloridrato) 50mg/ml, ao preço de r$ 15,9000
(quinze reais e noventa centavos) por ap; item 130 - fenilefrina (cloridrato) 10mg/ml - 1ml, ao
preço de r$ 9,2700 (nove reais e vinte e sete centavos) por ap; item 134 - fluconazol 200mg/
100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$ 13,8000 (treze reais e oitenta centavos)
por ap; item 166 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,25% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$
24,2000 (vinte e quatro reais e vinte centavos) por fa; item 167 - levobupivacaina (cloridrato de)
0,5% s/v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por fa; item 168 levobupivacaina (cloridrato de) 0,5%+epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$
27,5000 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) por fa; item 169 - levobupivacaina isobarica
(cloridrato) 0,5% 4ml esteril pack, ao preço de r$ 8,7000 (oito reais e setenta centavos) por ap;
item 171 - levofloxacino 500mg / 100 ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
16,2200 (dezesseis reais e vinte e dois centavos) por bol; item 174 - lidocaina (cloridrato de) 1%
s/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por fr; item 175 - lidocaina (cloridrato de)
2% +epinefrina 1.200.000 c/v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 11,0000 (onze reais) por ap; item
177 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/ v 20ml esteril pack, ao preço de r$ 10,0000 (dez reais) por
fr; item 179 - lidocaina (cloridrato) 2% geleia esteril 10g (seringa)., ao preço de r$ 17,2000
(dezessete reais e vinte centavos) por tb; item 180 - lidocaina spray 10% 50ml (cloridrato de), ao
preço de r$ 44,4000 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos) por fr; item 185 - metaraminol
10mg/ml - 1ml, ao preço de r$ 5,0000 (cinco reais) por ap; item 196 - metoprolol (tartarato de)
5mg/5ml, ao preço de r$ 15,3000 (quinze reais e trinta centavos) por ap; item 210 - nitroglicerina
50mg/10ml, ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por fa; item 214 - oleo mineral 100% 100ml, ao
preço de r$ 3,7000 (tres reais e setenta centavos) por fr; item 231 - prilocaina (cloridrato) 30mg
+ felipressina 0,03 ui - tubete 1,8ml, ao preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e cinco
centavos) por tbt; item 232 - prometazina (cloridrato de) 25mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 264 - sulfato de bario 100% 150ml suspensao oral, ao preço de r$
14,8000 (quatorze reais e oitenta centavos) por fr; item 268 - teicoplanina 200mg/3ml, ao preço
de r$ 38,4000 (trinta e oito reais e quarenta centavos) por fa; item 276 - voriconazol 200mg, ao
preço de r$ 149,0000 (cento e quarenta e nove reais) por fa;
3) CONTRATADA: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 050 - carvao ativado po 1mg/kg,
ao preço de r$ 144,0000 (cento e quarenta e quatro reais) por kg; item 086 - clorexidina 0,12%
(solução oral) 250ml - isenta numero registro m.s., ao preço de r$ 12,6000 (doze reais e sessenta
centavos) por un; item 129 - esponja de gelatina absorvivel 80 x 125mm (100cm²) x 10mm.tamanho
100, ao preço de r$ 129,0000 (cento e vinte e nove reais) por un; item 176 - lidocaina (cloridrato
de) 2% com adrenalina 1:1000.000 ou 1:200.000, 1,8ml tubete, ao preço de r$ 2,3400 (dois reais
e trinta e quatro centavos) por tbt; item 216 - omeprazol 20mg - apresentacao: blister (capsulas,
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comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos)
por cp;
4) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 145 - gluconato de calcio 10% 10ml, ao
preço de r$ 1,7000 (hum real e setenta centavos) por ap; item 251 - solucao de bicarbonato de
sodio 8,4% 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por fr;
5) CONTRATADA: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - item 091 - contraste radiologico
nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 320 mg / ml iodo, seringa
preenchida de 100 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante,
registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa pressao 60
compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 100,0000 (cem reais) por un; item 092
- contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 320 mg /
ml iodo, seringa preenchida de 50 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do
fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa
pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 73,0000 (setenta e tres
reais) por un; item 093 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada,
concentracao de 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 75 ml, embaladas individalmente,
embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo
conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de
r$ 100,0000 (cem reais) por un;
6) CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A - item 200 - micafungina sodica 100mg ev, ao preço de
r$ 318,6300 (trezentos e dezoito reais e sessenta e tres centavos) por ap;
7) CONTRATADA: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - item 160 - meio de contraste radiologico
nao ionico com iodo 300mg/ml - 50 ml, ao preço de r$ 32,8000 (trinta e dois reais e oitenta
centavos) por fr;
8) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 005 - aciclovir ev 250 mg,
ao preço de r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por fr; item 016 - albumina humana 20%
10g/50ml, ao preço de r$ 131,9000 (cento e trinta e um reais e noventa centavos) por fr; item 018
- alteplase 50mg + diluente , ao preço de r$ 2.088,3300 (dois mil e oitenta e oito reais e trinta e tres
centavos) por ap; item 052 - carvedilol 12,5mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp;
item 053 - carvedilol 3.125mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 054 - carvedilol
6,25mg, ao preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por cp; item 071 - claritromicina 500mg, ao preço
de r$ 2,8500 (dois reais e oitenta e cinco centavos) por cp; item 073 - clindamicina (fosfato de)
600mg/4ml, ao preço de r$ 4,3000 (quatro reais e trinta centavos) por ap; item 074 - clonidina
(cloridrato de) 0,1mg, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por cp; item 088 - colchicina
0,5mg, ao preço de r$ 0,3500 (trinta e cinco centavos) por cp; item 111 - diltiazen (cloridrato de)
30mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp; item 115 - dipirona sodica 1g/2ml, ao preço
de r$ 0,5700 (cinquenta e sete centavos) por ap; item 122 - enoxaparina sodica 20mg/0,2ml seringa com dispositivo de segurança, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta centavos)
por sg; item 127 - espironolactona 25mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item
148 - hidralazina (cloridrato de) 50mg, ao preço de r$ 0,3700 (trinta e sete centavos) por cp; item
164 - ivermectina 6mg, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por cp; item 194 - metoprolol
(succinato de) 25mg, ao preço de r$ 0,2900 (vinte e nove centavos) por cp; item 195 - metoprolol
(succinato de) 50mg, ao preço de r$ 0,4600 (quarenta e seis centavos) por cp; item 201 - oleato
de monoetanolamina 0,05g/2ml , ao preço de r$ 5,8000 (cinco reais e oitenta centavos) por ap;
item 205 - neostigmina (metilsulfato de) 0,5mg/ml, ao preço de r$ 0,9000 (noventa centavos) por
ap; item 211 - nitroprusseto de sodio 50mg/2ml, ao preço de r$ 13,4000 (treze reais e quarenta
centavos) por ap; item 224 - piperacilina-tazobactan 2g+250mg , ao preço de r$ 32,0000 (trinta
e dois reais) por fa; item 239 - retinol+colecalciferol+oxido de zinco+ac.borico
225.000ui+40.500ui+6,75g/45g, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por
tb; item 240 - rivaroxabana 10 mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta e dois centavos)
por cp; item 241 - rivaroxabana 15mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta e dois
centavos) por cp; item 242 - rivaroxabana 20 mg, ao preço de r$ 7,5200 (sete reais e cinquenta
e dois centavos) por cp; item 275 - varfarina sodica 5mg, ao preço de r$ 0,1500 (quinze
centavos) por cp;
9) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 034 - benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui, ao preço de r$ 7,1000 (sete reais e dez
centavos) por ap; item 060 - ceftriaxona sodica 1g i.m. + diluente, ao preço de r$ 9,4900 (nove
reais e quarenta e nove centavos) por fa; item 061 - ceftriaxona sodica 1g iv, ao preço de r$
6,6900 (seis reais e sessenta e nove centavos) por ap; item 072 - claritromicina 500mg iv, ao
preço de r$ 35,0000 (trinta e cinco reais) por fa; item 113 - dimenidrinato + cloridrato de piridoxina
+ frutose + glicose 30mg+50mg+1000mg+1000mg/10ml - ev, ao preço de r$ 2,4600 (dois reais e
quarenta e seis centavos) por ap; item 123 - enoxaparina sódica 40mg/4ml -seringa com dispositivo de segurança, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por sg; item 124 - enoxaparina
sódica 60mg/0,6ml - seringa com dispositivo de segurança, ao preço de r$ 26,5000 (vinte e seis
reais e cinquenta centavos) por sg; item 125 - enoxaparina sódica 80mg/0,8ml - seringa com
dispositivo de segurança, ao preço de r$ 32,0000 (trinta e dois reais) por sg; item 184 - meropenem 500mg, ao preço de r$ 13,3000 (treze reais e trinta centavos) por fr; item 225 - piperacilinatazobactan 4g+500mg, ao preço de r$ 16,7900 (dezesseis reais e setenta e nove centavos) por
fr; item 227 - polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 27,0000 (vinte e sete reais) por
fa; item 243 - rocuronio (brometo de) 50mg/5ml, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e
cinquenta centavos) por ap; item 269 - teicoplanina 400mg/3ml, ao preço de r$ 47,5000 (quarenta
e sete reais e cinquenta centavos) por fa; item 277 - voriconazol 200mg, ao preço de r$ 19,9000
(dezenove reais e noventa centavos) por cp;
10) CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - item 009 - acido
tranexamico 250mg/5ml, ao preço de r$ 3,5400 (tres reais e cinquenta e quatro centavos) por ap;
11) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 004 - aciclovir
400mg, ao preço de r$ 1,1200 (hum real e doze centavos) por cp; item 017 - alopurinol 300mg, ao
preço de r$ 0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 023 - amoxicilina + clavulanato de
potassio 500mg+125mg, ao preço de r$ 0,6000 (sessenta centavos) por cp; item 096 - desogestrel
0,075mg, ao preço de r$ 0,3000 (trinta centavos) por cp; item 246 - sinvastatina 20mg, ao preço
de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp;
12) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 012 - agua destilada 1l - sistema
fechado, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por fr; item 013 - agua destilada
250ml - sistema fechado, ao preço de r$ 2,3100 (dois reais e trinta e um centavos) por fr; item
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014 - agua destilada 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,0800 (dois reais e oito centavos)
por fr; item 068 - ciprofloxacino 200mg/100ml sistema fechado - frasco ou bolsa, ao preço de r$
22,0000 (vinte e dois reais) por bol; item 069 - ciprofloxacino 400mg/200ml sistema fechado frasco ou bolsa, ao preço de r$ 37,0000 (trinta e sete reais) por bol; item 155 - hidroxietilamido
6% - frasco ou bolsa - 500ml, ao preço de r$ 29,1000 (vinte e nove reais e dez centavos) por fr;
item 247 - solucao cloreto de sodio 0,9% 100ml, sistema fechado, autocicatrizante c/ sitio lateral
para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço
de r$ 1,9900 (hum real e noventa e nove centavos) por fr; item 248 - solucao cloreto de sodio
0,9% 1000ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao de medicamentos inerte
ergomico em polietileno - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 3,9500 (tres reais e noventa
e cinco centavos) por fr; item 249 - solucao cloreto de sodio 0,9% 250ml, sistema fechado
autocicatrizante c/ sitio lateral para injecao de medicamentos inerte ergomico- livre de pvc embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por fr; item 250 solucao cloreto de sodio 0,9% 500ml, sistema fechado autocicatrizante c/ sitio lateral p/ injecao
de medicamentos inerte ergomico livre de pvc - embalagem: frasco rígido, ao preço de r$ 2,5900
(dois reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 252 - solucao de glicose 5% e cloreto de
sodio 0,9% 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e cinco centavos)
por fr; item 253 - solucao de glicose 5% e cloreto de sodio 0,9% 500ml sistema fechado, ao preço
de r$ 2,5900 (dois reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 254 - solucao de glicose 5%
isotonica 250ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,0900 (dois reais e nove centavos) por fr; item
255 - solucao de glicose 5% isotonica 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,5500 (dois reais
e cinquenta e cinco centavos) por fr; item 256 - solucao de ringer com lactato 500ml sistema
fechado, ao preço de r$ 2,6900 (dois reais e sessenta e nove centavos) por fr; item 257 solucao de ringer simples 500ml sistema fechado, ao preço de r$ 2,6900 (dois reais e sessenta
e nove centavos) por fr; item 259 - solucao manitol 20% 250ml sistema fechado - frasco ou
bolsa, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco centavos) por fr;
13) CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - item 063 - cetoprofeno
100mg iv, ao preço de r$ 2,7000 (dois reais e setenta centavos) por fr;
14) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 158 insulina humana nph 100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 16,5000 (dezesseis reais e cinquenta
centavos) por fr; item 159 - insulina humana regular 100 ui/ml 10ml, ao preço de r$ 16,5000
(dezesseis reais e cinquenta centavos) por fa;
15) CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- item 079 - cloreto de calcio 10% 10ml, ao preço de r$ 11,4900 (onze reais e quarenta e nove
centavos) por ap; item 135 - fluoresceína sódica 20% 1g/5ml, ao preço de r$ 14,1900 (quatorze
reais e dezenove centavos) por ap; item 271 - tiamina (cloridrato de) 100mg/ml, ao preço de r$
7,9900 (sete reais e noventa e nove centavos) por ap;
16) CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - item 025 - ampicilina sodica 2g+sulbactam
sodico 1g, ao preço de r$ 12,8000 (doze reais e oitenta centavos) por fr; item 040 - bromoprida
10mg/2ml, ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por ap; item 057 - cefazolina sodica
1g , ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por ap; item 219 - oxacilina sodica 500mg, ao preço de
r$ 1,8300 (hum real e oitenta e tres centavos) por fa; item 273 - vancomicina (cloridrato de)
500mg, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por fr.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
DIVERSOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 196/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 193/2020 (Ata de Registro
de Preços: (048/2021) , nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - item 022 - 36
un de colangioressonância ao valor de R$ 339,00 (trezentos e noventae nove reais) por exame.
Varginha, 30 de abril de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 011/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a convocação dos
candidatos classificados, ainda não nomeados, no Concurso Público – Edital nº 001/2018,
para preenchimento de vagas de contratação por tempo determinado, referente aos Processos
Administrativos nº 214/2021 e 258/2021, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: Técnico de Enfermagem
Nº vagas: 02
Escolaridade: Certificado do ensino médio completo (2º grau) e curso complementar de Técnico
de Enfermagem com registro no COREN na função de Técnico de Enfermagem.
Jornada: 40 horas semanais
Vencimentos: R$1.660,97
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidoras afastadas para tratamento de saúde, não
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podendo ultrapassar o prazo de 06 meses. (Lei Municipal nº 2.673/95 e suas alterações).
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processos Administrativos nº 214/2021 e 258/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• 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.
5.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
5.3 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. DA APRESENTAÇÃO
6.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação do cargo de Técnico de Enfermagem do edital de Concurso Público nº 001/2018. O candidato deverá
aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga deste processo, sendo mantida entretanto a sua posição na lista de classificados para outros editais.
6.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
6.4 A convocação será feita seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos,
ainda não nomeados, do Edital de Concurso Público nº 001/2018, e será de responsabilidade do
candidato apresentar-se no prazo estabelecido conforme contato.
6.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
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6.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
6.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 5 deste Edital.
7 – DA CONVOCAÇÃO
7.1 Os candidatos classificados no edital de Concurso Público nº 001/2018, ainda não nomeados,
serão convocados através de contato telefônico, whatsapp, 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, sendo em local, data e horário a serem estabelecidos.
7.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, 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 da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
7.3 O candidato classificado no edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá manter junto à
Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV, durante o prazo de validade do referido edital de
concurso, seu contato telefônico, whatsapp, 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 a uma das
formas estabelecidas de convocação.
8 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
8.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
8.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
8.3 Será contratado o candidato convocado que for julgado na inspeção médica oficial, apto
fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
8.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer “APTO”
quando da conclusão dos mesmos.
8.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
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 - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
9.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
9.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 9.2, não poderá ser
novamente contratado.
9.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A aceitação da vaga implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
10.2 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 os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
10.3 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
10.4 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
Varginha, 05 de maio de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXI - nº 1343
EXTRATO DE CONTRATOS – ABRIL/2021
Nº Contrato:
049/2021
Contratada:
META MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS MÉDICOS S/S
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 45.640,00
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados em avaliação
cardiológica e avaliação cardiológica do risco cirúrgico, para atendimento aos pacientes internados
da FHOMUV.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 046/2021 – Pregão Presencial nº. 046/2021
Signatário pela Contratada: Robson Luís Ferreira de Melo Júnior e Renata de Almeida
Furtado Cunha
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
050/2021
Contratada:
LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 14.400,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para manutenção
preventiva e corretiva em conjunto gerador.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 050/2021 – Pregão Presencial nº. 050/2021
Signatário pela Contratada: Denancir Filipin
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
051/2021
Contratada:
MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 193.200,00
Objeto:
Aquisição de óleo diesel s500, para o grupo motogerador da
Fundação.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 052/2021 – Pregão nº. 052/2021
Signatário pela Contratada: Jair Donizeti Moreira
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
052/2021
Contratada:
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 208.999,80
Objeto:
Contratação de serviços de remoção terrestre com ambulância
de suporte básico e suporte avançado de UTI, dentro e fora do município de Varginha.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 054/2021 – Pregão nº. 054/2021
Signatário pela Contratada: Cassius Frederico Martins Pereira
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
053/2021
Contratada:
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 2.794.406,40
Objeto:
Contratação de uma empresa especializada na administração
e gerenciamento de fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos ou
magnéticos com tecnologia on line), em conformidade com a Portaria no. 087/1997 do Ministério
do Trabalho, para aquisição de gêneros alimentícios e refeições destinadas aos servidores da
Administração Direta Municipal, bem como para Entidades da Administração Indireta (Fundação
Cultural do Município de Varginha, Guarda Civil Municipal, SEMUL – Serviço Municipal Funerário e
de Organização de Luto e INPREV – Instituto de Previdência do Município de Varginha, Autarquias
e Fundações
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 056/2021 – Pregão presencial nº 051/2021
(Prefeitura Mun. de Varginha)
Signatário pela Contratada: Nícolas Teixeira Veronezi
Signatário pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVOS DE CONTRATOS – ABRIL/2021
Nº Contrato:
100/2019 – III aditivo
Contratada:
PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação para credenciamento de pessoas físicas e
jurídicas, prestadoras de serviços à saúde, para realização de análises de biópsias à pacientes
assistidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde na oncologia da FHOMUV.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 111/2019 - Credenciamento nº 005/2019 Chamamento Público nº 005/2019
Signatário pela Contratada:
Cícero Reis de Souza
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 25%
Valor Aditado:
R$ 101.682,15
Valor Contratado:
R$ 416.328,60
Data do Contrato:
25/09/2019
Data do Aditivo:
01/04/2021
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Nº Contrato:
019/2021 – I aditivo
Contratada:
SUPERAR EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 213/2020 – Pregão Presencial nº. 210/2020
Signatário pela Contratada:
Josiane Bagatoli
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 1,47 %
Valor Aditado:
R$ 1.650,00
Valor Contratado:
R$ 111.960,00
Data do Contrato:
08/02/2021
Data do Aditivo:
13/04/2021
=
Nº Contrato:
077/2018 – III aditivo
Contratada:
JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados na área de
publicidade para composição, criação e expedientes de publicação dos atos oficiais da FHOMUV
junto ao diário oficial do Estado de Minas Gerais e em jornal de grande circulação do Estado de
Minas Gerais
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 086/2018 – Pregão Presencial nº 085/2018
Signatário pela Contratada:
José Valdevino Campos
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 25%
Valor Aditado:
R$ 18.750,00
Valor Contratado:
R$ 75.000,00
Data do Contrato:
26/07/2018
Data do Aditivo:
23/04/2021
=
Nº Contrato:
076/2020 – I aditivo
Contratada:
FLOW SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
exames de biópsias (imunofenotipagem – 10 marcadores – para leucemia aguda) para atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais.
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº 082/2020 – Pregão Presencial nº 081/2020
Signatário pela Contratada:
Rodrigo Gomide Motta
Signatária pela Contratante: Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de 25%
Valor Aditado:
R$ 5.580,00
Valor Contratado:
R$ 22.320,00
Data do Contrato:
12/08/2020
Data do Aditivo:
28/04/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº 1.111/20, 052/21, 065/21, 069/21, 071/21, 079/21, 112/21 e 166/21; na seguinte
situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
- Patricia Simone C. De Oliveira Fonoaudióloga
Ou até o provimento do cargo por concurso público.

PERÍODO
05.04.2021 a 01.10.2021

- Francilene C. Da S. Rosa
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
01.10.2021 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

05.04.2021 a

- Marcos Olímpio Megda Júnior TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma 06.04.2021 a 02.10.2021
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Larissa Oliveira Santos
Enfermeiro
Enquanto durar o impedimento do titular.

08.04.2021 a 01.05.2021

- Lucas Lacerda Pereira
TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma 10.04.2021 a 06.10.2021
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
- Volusa de Mendonça
Escriturário
Ou até o provimento do cargo por concurso público.
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NOME
CARGO
- Fabiana Cândido de Oliveira Técnico de Enfermagem
Enquanto durar o impedimento do titular.

PERÍODO
22.04.2021 a 23.08.2021

- Guilherme R. da S. Rocha
TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma
Ou até o provimento do cargo por concurso público.

24.04.2021 a 20.10.2021

- Kenyo da Silva Baldim
TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma
Ou até o provimento do cargo por concurso público.

24.04.2021 a 20.10.2021

REMUNERAÇÃO
Os servidores contratados receberão como remuneração o valor estabelecido na tabela de
salários aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
TERMO DE DISTRATO:
Lidiane de Fátima Gama Lobo – Técnico de Enfermagem – Proc. 1.111/20 – Distrato em: 06/04/
2021
Marcos Olímpio Megda Júnior – Médico Plant./PS Clínico Geral – Proc. 735/19 – Distrato em: 05/04/
2021
Ailton Pinto Francisco – Escriturário – Proc. 1.243/20 – Distrato em: 19/04/2021
Tereza Cristina Serrano – TNS/Médico Plantonista Internista – Proc. 1.174/20 – Distrato em: 21/
04/2021
Varginha, 30 de Abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE ADITIVO 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, Processo
Administrativo nº 317/20; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
- Lorrayne Aparecida Lopes

CARGO
Escriturário

PERÍODO
29.03.2021 a 02.09.2021

REMUNERAÇÃO
O servidor contratado receberá como remuneração o valor estabelecido na tabela de salários
aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 31 de Março de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. José Maria da
Silva, proprietário do lote urbano com inscrição nº 080080754000, inscrito sob o CPF 121.009.43634, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
N.º 20974/2020, em fls. 07-08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data
de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/
1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do
Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.441/2021
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 7833/2019.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 03.05.2021, à
servidora CÉLIA MARIA PASCOAL ZANATELI SILVA, matrícula 132144, CPF nº 772.599.716-49,
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cargo efetivo de Professor PII / Readaptado, 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, 03 de Maio de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.442/2021
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 58/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 03.05.2021, à
servidora MARIA APARECIDA DE FÁTIMA MARIANO, matrícula 251044, CPF nº 341.880.106-49,
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos / Manutenção e Conservação de Próprios Públicos,
nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – SETEC, 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, 03 de Maio de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 052/2021 DE 04 DE MAIO DE 2021
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, VII, do Estatuto, com
a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Sele-tivo Simplificado,
Edital 006/2020, devidamente homologado.
NOME
BASE/CARGO
CLASSIFICAÇÃO
LUISVANI DIAS DE SOUZA
CAMBUÍ/CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
2º
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 04 de maio 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 053/2021, DE 04 DE MAIO DE 2021
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA EXERCÍ-CIO DE FUNÇÃO
GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR, o senhor AUTIERES HENRIQUE MIESSENO, condutor de ambulância da base de Guapé para
substituir, temporariamente, o senhor SILVIO ADRIANO DE OLIVEIRA na função gratificada de apoiador de
base na base de Guapé, no período em que durar o atestado médico do substituído.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 04 de maio de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
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PORTARIA Nº 054/2021 DE 05 DE MAIO DE 2021
TORNA SEM EFEITO PORTARIAS
O Secretário Executivo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 37, II, da
Constituição Federal e art. 47, VII, do Estatuto do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Macro Região do Sul de Minas;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar sem efeito as Portarias de nº 045/2021 de 16 de abril de 2021 e nº 046/2021 de
1 de abril de 2021, publicadas no Órgão de imprensa oficial do Município de Varginha-MG em 22
de abril de 2021.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha-MG, 06 de maio de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 008, DE 03 DE MAIO DE 2021.
REGULAMENTA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO DE VEÍCULOS PARTICULARES DE
EMPREGADOS DO CISSUL/SAMU, QUANDO A SERVIÇO DA ENTIDADE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Conselho Diretor do CISSUL – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de
Minas, com fundamento no art. 16, X, do Estatuto e com a anuência do Conselho Fiscal, estabelece regras para indenização decorrente do uso de veículos particulares de seus Empregados,
quando a serviços do CISSUL/SAMU, o que faz na forma seguinte:
Art. 1º - Quando o Empregado do CISSUL/SAMU, a serviço da Entidade e no uso de suas
atribuições, for obrigado a deslocar-se da sede do serviço, poderá fazê-lo em veículo de sua
propriedade, mediante indenização, calculada de acordo com a presente Resolução, devendo
para tanto, ser-lhe concedida prévia autorização do Secretário Executivo do CISSUL/SAMU.
PARAGRAFO ÚNICO – A solicitação de indenização deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias subsequentes ao uso do veículo particular, sob pena de não pagamento.
Art. 2º - Ao Empregado autorizado a viajar em veículo próprio, o CISSUL/SAMU reembolsará o
custo da quilometragem pelo valor de R$ 0,90 (noventa centavos de real) por quilometro percorrido.
§ 1º - O valor previsto no “caput” deste artigo será reajustado anualmente, mediante Resolução
aprovado pelo Conselho Diretor;
§ 2º - Para efeito de pagamento da indenização de que se trata esta resolução, tomar-se-á por
base a solicitação para uso do veículo particular e boletim de quilometragem, constante do anexo
I;
§ 3º - Se necessário, a solicitação poderá ser realizada pela Coordenação ou chefia direta do
empregado público;
§ 4º - A solicitação poderá ser realizada de forma virtual, no site oficial do CISSUL, através de
login e senha, uma vez disponibilizada plataforma para inserção do formulário.
§ 5º - Para conferência da quilometragem informada na Solicitação de Ressarcimento, o CISSUL/
SAMU utilizará Google Maps, sendo aprovado pela controladoria interna o trajeto solicitado.
Art. 3º - Ocorrendo a indenização na forma da presente Resolução, fica o CISSUL isento do
pagamento de quaisquer despesas relativas a passagens e transportes nos mesmos percursos.
Art. 4º - Em caso de acidente, roubo, furto ou defeito ocorrido com o veículo de propriedade do
Empregado, não caberá ao CISSUL/SAMU qualquer tipo de indenização ao mesmo e ou a terceiro
prejudicado.
Art. 5º - Poderão ser reembolsados pela presente resolução as despesas com pedágio e balsa.
Art. 6º - Os valores recebidos pelo Empregado com base na presente Resolução, não serão
incorporados para nenhum efeito aos seus vencimentos e vantagens.
Art. 7º - Os recursos destinados a aplicação da presente Resolução e demais despesas dela
provenientes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente do
CISSUL/SAMU.
Art. 8º - Esta Resolução, regularmente aprovada pelo Conselho Diretor do CISSUL/SAMU com a
anuência do Conselho Fiscal em reunião realizada por meio virtual em 03 de maio de 2021, com
adesão dos membros dos respectivos Conselhos registrado pelo acesso a plataforma digital
Google Meet, conforme ata lavrada, sendo o seu inteiro teor enviado para publicação no órgão
de imprensa oficial da sede do Consórcio, entrando em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 03 de maio de 2021.
DIOGO CURI HAUAGEN
Presidente do Conselho Diretor do CISSUL
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO ADITIVO A ARP Nº 030/2020
PROCESSO Nº 130/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 030/2020, para o item 104 - Sonda
Gástrica N° 18.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Alfalagos LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Valor do realinhamento: de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) para R$ 1,07 (um real e sete
centavos).
Equivalente ao percentual de 14%.
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.33903000000.102 – Fonte – 00004-102GESTÃO DO SAMU / RATEIO.
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 17 do Decreto Federal 7.982/2013.
Esta publicação equivale ao termo firmado entre as partes.
Varginha, 06 de Maio de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1° TERMO ADITIVO A ARP Nº 035/2020
PROCESSO Nº 142/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 009, DE 03 DE MAIO DE 2021.
“DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO CISSUL/SAMU NA
FORMA DO ART. 457, § 4º DA CLT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O Conselho Diretor do CISSUL – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, com
fundamento no art. 16, XI do Estatuto e com a anuência do Conselho Fiscal, aprovou a concessão de premiação
aos empregados públicos do CISSUL/SAMU, na forma do art. 457, § 4º da CLT, pela atuação no combate a
pandemia COVID-19, o que faz na seguinte forma:
Art. 1º. Fica aprovada a concessão de premiação aos empregados públicos do CISSUL/SAMU, na forma do art.
457, § 4º da CLT, em valor a ser definido por Portaria da Secretaria Executiva, com anuência do Presidente do
Conselho Diretor e Presidente do Conselho Fiscal, a ser paga em dezembro de 2021, com a segunda parcela
do 13º salário, pela atuação no combate a pandemia do COVID-19, que exigiu de todos, indistintamente,
desempenho superior ao ordinariamente esperado, não fazendo jus a premiação:
a) O empregado público que venha a faltar, imotivadamente, no período compreendido entre a publicação desta
Resolução até 30 de novembro de 2021, salvo os casos previstos em lei e nas formas regimentais;
b) O empregado público que tenha apresentado atestado médico no período compreendido entre a publicação
desta Resolução até 30 de novembro de 2021, inclusive relativo à suspeita de contaminação e/ou contato por
COVID-19, exceto aqueles casos previstos na Portaria CISSUL/SAMU n.º 014/2016 e os casos positivados de
COVID-19;
c) O empregado público que no período compreendido entre a publicação desta Resolução até 30 de novembro
de 2021 tenha recebido qualquer punição disciplinar;
d) O empregado público que no período compreendido entre a publicação desta Resolução até 30 de novembro
de 2021, tenha registrado 01 (um) ou mais atrasos mensais superior a 40 (quarenta) minutos, sem justificativa
e/ou autorização de sua Coordenação/Chefia imediata;
e) O empregado público que na data do recebimento da premiação não tenha no mínimo 6 (seis) meses,
ininterruptos, de atividade no CISSUL/SAMU;
f) Empregado Público ocupante de cargo comissionado.
Art. 2º. O pagamento da premiação prevista no art. 1º será efetuada em pecúnia, uma única vez, podendo ser
implementado nos anos subsequentes, mediante edição de competente norma e havendo disponibilidade
orçamentaria.
Art. 3º. A premiação, não incorporável ao salário, não constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista e previdenciário, conforme art. 457, §2º da CLT.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º. O pagamento da premiação fica condicionado a disponibilidade financeira orçamentaria.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha, MG, 03 maio de 2021.
DIOGO CURI HAUAGEN
Presidente do Conselho Diretor do CISSUL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 022/2021
PROCESSO Nº 030/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva em relógio de ponto da base
descentralizada de Caxambu e São Roque de Minas.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PRONTEC SUL LTDA-ME
CNPJ: 25.331.414/0001-24
Valor: R$ 1.640,00(mil seiscentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.33903000000.102 – Fonte – 00015-102- GESTÃO DO SAMU /
CONSÓRCIO
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 05 de maio de 2021 –Tamara Rodrigues Amaral/ Assessora da Gerência Administrativa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE: LEILÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
- PROCESSO Nº 032/2021 - CISSUL, torna público, que realizará Licitação Pública, com a Finalidade: LEILÃO
PÚBLICO CISSUL SAMU. Data Abertura: 31/05/2021 - Horário: 08:30:00 - Tipo: MAIOR OFERTA. O inteiro
teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13h às 17h, 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.
OTÁVIO SANCHES BATISTA, LEILOEIRO CISSUL. Varginha/MG, 05 de maio de 2021.

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

Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 035/2020, para o item 06 - Bobina
De Capas Plástica Protetora Para Banco Automotivo.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: AT Varginha Equipamentos Médicos LTDA.
CNPJ: 29.938.787/0001-19
Valor do realinhamento: de R$ 151,60 (cento e cinquenta e um reais e sessenta centavos) para
R$ 174,34 (cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Equivalente ao percentual de 15%.
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.33903000000.102 – Fonte – 00004-102GESTÃO DO SAMU / RATEIO.
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 17 do Decreto Federal 7.982/2013.
Esta publicação equivale ao termo firmado entre as partes.
Varginha, 06 de Maio de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO A ARP Nº 030/2020
PROCESSO Nº 130/2020
Objeto: O presente termo tem por finalidade a RESCISÃO da ARP no item 61 – Coletor Para
Perfurocortante 7 Litros.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Alfalagos LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.33903000000.102 – Fonte – 00004-102GESTÃO DO SAMU / RATEIO.
Base Legal: Art. 79, II, Lei º 8.666/93
Esta publicação equivale ao termo firmado entre as partes.
Varginha, 06 de Maio de 2021. Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Portaria Nº 38/2021
DESIGNA MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAÇÃO
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:
Art. 1º Ficam designados como representantes da Câmara Municipal de Varginha, a Senhora
MICHELA DE OLIVEIRA GONÇALVES como Membro Titular e a Senhora BIANCA GOMES como
Membro Suplente, do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município de Varginha.
Art. 2º Serão considerados serviços públicos relevantes os trabalhos a serem desenvolvidos
pelos membros da referida Comissão.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se e publique-se.
Câmara Municipal de Varginha, 26 de abril de 2021; 138° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Portaria Nº 39/2021
DESIGNA MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
DE VARGINHA.
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:
Art. 1º Fica designada como representante da Câmara Municipal de Varginha, a Senhora AURIENE
BARBOSA como Membro Titular, do Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Varginha.
Art. 2º Serão considerados serviços públicos relevantes os trabalhos a serem desenvolvidos
pelo membro da referida Comissão.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se e publique-se
Câmara Municipal de Varginha, 26 de abril de 2021; 138° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria Nº 40/2021
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL E PERMANENTE DE MEIO AMBIENTE, DO BEM ESTAR ANIMAL
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA.
A Presidente da Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear os vereadores MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, JOÃO MARTINS RIBEIRO E EDUARDO BENEDITO OTTONI FILHO como titulares, presidida pelo primeiro e secretariada pelo segundo; e ALBERTO DIAS VALÉRIO e THULYO PAIVA MACHADO, como suplentes, para compor a
Comissão Especial e Permanente de Meio Ambiente, do Bem Estar Animal e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara Municipal de Varginha com o objetivo de discutir, analisar e acompanhar
questões afetas ao Meio Ambiente, Bem Estar Animal e ao Desenvolvimento Sustentável no
âmbito do Município.
Art. 2º Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão ora instituída serão considerados serviços
públicos relevantes.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Câmara Municipal de Varginha, 26 de abril de 2021; 138° da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATO - ABRIL/2021
Aditivo nº 06/2021 ao Contrato nº 005/2018.
Firmado em 06/04/2021.
Objeto: Prorroga o prazo da vigência contratual e reajusta o valor mensal.
Prazo: 12 meses.
Valor: R$ 238,81
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Souza e Lucinda Informática e Serviços Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Lázaro de Souza.
Obs: Contrato inicial firmado em 12/04/2018.
=
Aditivo nº 07/2021 ao Contrato nº 011/2018.
Firmado em 27/04/2021.
Objeto: Reajusta o Valor em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2021.
Prazo: Mantido originário.
Valor: R$ 1.553,68
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Ala Segurança Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Lindon Carlos Ferreira Lins.
Obs: Contrato inicial firmado em 25/09/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATOS DE CONTRATOS ABRIL/2021
Contrato no 07/2021 datado de 05/04/2021.
Fundamento: Dispensa licitatória nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações
posteriores.
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva de um elevador de passageiro.
Valor: R$ 5.880,00
Prazo: 12 meses.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: Elevadores Otis Ltda.
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Glaydson Rafael Dias Barrozo.
=
Contrato no 08/2021, datado de 23/04/2021.
Fundamento: Licitação – Convite nº 01/2021.
Objeto: Contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para complementação de execução de Projeto de Segurança e Combate a Incêndio
e Pânico no Prédio, Anexo I, denominado José Fontoura As-sunção e no Anexo II, denominado Vereador Carlos
Benfica, da Câmara Municipal de Varginha/MG, sito a Praça Governador Benedito Valadares, nº 11 – Centro.
Valor: R$ 79.800,69
Prazo: 60 dias.
Contratante: Câmara Municipal de Varginha/MG.
Contratada: TUFI GADBEM - ME
Signatários: Pela Câmara, a Presidente, Vereadora Zilda Maria da Silva.
Pela Contratada, o Sr. Marcelo Figueiredo.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 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 6.367/2020, 9.046/2020, 11.880/2020, 12.313/2020, 17.696/2020, 20.814/2020, 21.050/2020, 21.198/2020, 344/2021, 859/2021, 1.052/2021, 2.370/2021, 3.790/2021,
3.993/2021 e 4.507/2021 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
ADRIANA MARIA LOURENÇONI PAULETTI

CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

SITUAÇÃO
1

ADRIANA SILVIA DE OLIVEIRA

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

ALINE DE FATIMA DOURADO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ANGELA MARIA DOS REIS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ANTONIO CARLOS ROSA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

BARBARA CIACCI ZANATELLO BATISTA

TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

1

BARBARA PATRICIA PINTO DA SILVA MAIA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

BEATRIZ MARQUES SOLINO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

CARLA MASSARELLI MAITAN

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

CLAUDINEA APARECIDA SILVA

PROFESSOR P-II

3

CLEIDE DA SILVEIRA PINTO DE PAULA

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

CRISTIANE DA SILVA LISBOA

PROFESSOR P-II

3

CRISTIANO DE JESUS CESARINO

TÉCNICO EM RAIO X

1

CYNTIA MONIZ FIGUEIRA PETITI

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

DAIENE BERNARDES DE ARAÚJO BRANDÃO

PROFESSOR P-II

3

DANIELE BARROS DOS SANTOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

DANIELLE CAROLINE APARECIDA SILVA MELO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

1

DAYNARA GABRIELE DA SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

1

DENIS DE CÁSSIO PALMEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ELIZANDRA CAROLINE BERNARDES

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

ELIZANGELA PETRIN DOMINGUITO ASSIS

PROFESSOR P-II

3

EVELINE ELIAS TERRA

TNS/ES/MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

2

FELIPE DA SILVA BRAZ

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

FRANCIS MANTOVANI CAMPOS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

GILCILENE GARCIA DA CRUZ MATEUS

PROFESSOR P-II

3

GILMAR ANDRADE PEREIRA

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

HELEN DUTRA JUNQUEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ISABELLA MARINA RIBEIRO ARAÚJO

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

JANAÍNA ALVES BARTELEGA

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

JOANA D’ARQUE PEDROSO DA SILVA

PROFESSOR P-II

3

PERÍODO
24/03/2021 até 18/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
31/03/2021 até 26/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
16/03/2021 até 13/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até 15/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
06/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até 15/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até 12/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
13/04/2021 até 09/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
31/03/2021 até 26/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
01/04/2021 até 27/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
08/04/2021 até 05/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/04/2021 até 11/07/2021 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
30/04/2021 até 27/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/04/2021 até 05/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
17/03/2021 até 12/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
08/04/2021 até 05/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
16/03/2021 até 13/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
14/04/2021 até 10/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até 15/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
22/03/2021 até 17/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/04/2021 até 05/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
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NOME
JOSELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA

CARGO
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

SITUAÇÃO
1

JULIANA SAMPAIO DE ALMEIDA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

1

JULIO CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

TNS/ES/MÉDICO DE FAMÍLIA

2

KAROLINE BATISTA FIGUEIREDO

PROFESSOR P-II

3

KELLEN DA SILVA NUNES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

1

KELER CRISTINA PEREIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LARYSSA SOARES LIMA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LETÍCIA DE ALMEIDA BENTO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LIDIANE MOTA CRABBI

TÉCNICO DE RAIO X

1

LUANA LUZ VEIGA REIS FRÊU

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LUCIENE APARECIDA ROZA CARVALHO

PROFESSOR P-II

3

MARIA EMILIA HERMANN RAMOS SILVA

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

MARIA JOSE DE CARVALHO ROSA

PROFESSOR P-II

3

MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO

PROFESSOR P-II

3

MARIANA BORGES DE OLIVEIRA

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

MARINA MACIENTE SILVA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

PAULA DE JESUS OLIVEIRA

PROFESSOR P-II

3

POTIRA COEMA VIEIRA IMBROISI

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

1

RAFAELA FERREIRA HIGINO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

RAQUEL PRUDENTE MACHADO

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

REGINA DE ARAUJO SOARES GUIMARÃES

PROFESSOR P-II

3

RENÁGIA APARECIDA OLIVEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

ROBERTA ALVES PEREIRA

PROFESSOR P-II

3

RODOLFO DE OLIVEIRA SCAGLIONI

MOTORISTA

1

SAMIRA SHAFIRA RAMADAN DE MELO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US

1

VALQUÍRIA DE SOUZA REIS SILVA

PROFESSOR P-II

3

NOME
ALINE COELHO DE OLIVEIRA
ANA FLÁVIA SANTOS JUNQUEIRA FERREIRA LOPES
BEATRIZ SOUZA TERRRA
CARLOS HENRIQUE PEREIRAALVES
CAROLINA DE PAULA CALHEIROS BEMFICA
CINTIA ALINE TOMBA IGNÁCIO PEDREIRA
CLAUDIO IVÂNIO GERSANTI
CLEUSIANA RODRIGUES BONDI
CYNTHIA PROCÓPIO DE TOLEDO BUENO MAIOLINI
ELISANGELA DE ANDRADE SILVA
ERCÍLIA ALMEIDA DOS SANTOS
FLÁVIA DE SOUZA BARBOSA
IRAÍ ROSÁRIA MATOS
ISABELA CRISTINA SILVA MORAES
JANAINA NAVES SOARES
JANAINA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA
JAQUELINE ALVES PEREIRA SILVA
JOÃO TAJARA DE OLIVEIRA
JOSÉLIA MARINA GUIDI
LUCAS AVELINO DA SILVA

TERMO DE ADITIVO
CARGO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/FISIOTERAPEUTA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/FISIOTERAPEUTA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO EM RAIO X
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PS/FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
TNS/PS/FISIOTERAPEUTA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO EM RAIO X

55

PERÍODO
24/03/2021 até 18/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
23/03/2021 até 17/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
23/03/2021 até 17/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
23/03/2021 até 20/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/04/2021 até 09/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/03/2021 até 14/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
16/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
16/03/2021 até 11/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
16/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
12/04/2021 até 11/04/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/03/2021 até 16/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
16/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
30/03/2021 até 27/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/03/2021 até 16/06/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
01/04/2021 até 31/03/2022 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
05/04/2021 até 01/10/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
18/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
16/03/2021 até 11/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
23/03/2021 até 17/09/2021 ou até provimento do cargo por concurso
ou preenchimento do cargo por servidor efetivo.
17/03/2021 até o término do ano letivo ou provimento do cargo por
concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto
durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
ADITIVO EM
05/04/2021
03/03/2021
14/04/2021
14/04/2021
03/03/2021
14/04/2021
31/03/2021
05/04/2021
05/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
31/03/2021
14/04/2021
31/03/2021
03/03/2021
14/04/2021
18/03/2021
31/03/2021
05/04/2021
31/03/2021
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NOME

CARGO

LUCAS GONÇALVES GADAGNOTO

TÉCNICO EM RAIO X

ADITIVO EM
31/03/2021

LUCAS STABILE

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

05/04/2021

LUIZA HELENA DE FÁTIMA DIONIZIO DONAGEMA

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

05/04/2021

MAGNA EDIMEIA ALVES

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

05/04/2021
14/04/2021

MARCELA DE FÁTIMA NASCIMENTO OLIVEIRA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

MÁRCIA ELISA REMBOWSKI

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

14/04/2021

MARCOS EDUARDO BUENO CORCETTI

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

05/04/2021

MARCOS OLÍMPIO MEGDA JUNIOR

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

31/03/2021

MARCOS PAULO SOUZA AGUIAR

TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

03/03/2021

MARIA LÚCIA FERRONI TAVARES

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

31/03/2021
31/03/2021

MARIANA APARECIDA REZENDE LOPES

TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA

MARIANA OLIVEIRA PATRÍCIO

TNS/PS/FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

14/04/2021

MARIANI AGOSTINI MONTEIRO PEREIRA

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

14/04/2021
31/03/2021

MAURÍCIO DE BARROS

TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA

PATRÍCIA TATIELE GONÇALVES ANTONIO

TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

03/03/2021

POLLYANA CAMPOS DIAS

TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

PRISCILA PINTO PETRIN

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

14/04/2021

RAQUEL APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

05/04/2021

ROSEANE DELFINO DA SILVA PEREIRA

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

RÍSSIA DE FÁTIMA SIQUEIRA

TNS/PS/ENFERMEIRO/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

ROBERT DIAS

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

03/03/2021

ROSANA MARIA MESSIAS LEMES

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021
31/03/2021

ROSANGELA MARIA DE SOUZA

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

SACHA TAMARA NOGUEIRA NISSAN

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

14/04/2021

SARA IANE DA SILVA ASSIS

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

SHAIENE DE ASSIS SANTOS

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

SUELI APARECIDA PROTÁSIO

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

05/04/2021

THAIANE RODRIGUES LIMA

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

09/04/2021

THIAGO CAMPOS CABRAL

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

14/04/2021

THIAGO DE OLIVEIRA MACHADO

TNS/PS/FISIOTERAPEUTA

14/04/2021

TIAGO FARIA SILVA

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

14/04/2021

NOME

CARGO

DISTRATO EM

ALBA APRELINO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

13/04/2021
23/03/2021

TERMO DE DISTRATO

ANA LUIZA RODRIGUES E SILVA MIRANDA

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

BEATRIZ MARQUES SOLINO

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

14/04/2021

DIOGO CAMPOS TELLES

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

07/04/2021

DULCILENE JEREMIAS OLIVEIRA

EDUCADOR INFANTIL

01/04/2021

GUILHERME RIBEIRO DA SILVA ROCHA

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

14/04/2021

ISABEL DE FÁTIMA ROQUE

EDUCADOR INFANTIL

05/04/2021

IZABELA PAIVA FERREIRA

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

16/04/2021

JOÃO VICTOR FERREIRA NETO

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

02/04/2021

JULIO CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA

TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL

05/04/2021

LARISSA ESTEFÂNIA DE OLIVEIRA

EDUCADOR INFANTIL

05/04/2021

LIDIANE MOTA CRABBI

TÉCNICO DE RAIO X

12/04/2021

LIDIEGE TERRA SOUZA E GOMES

TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA

01/04/2021

MARIA HELENA MARQUES

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

07/04/2021

NEUSA APARECIDA DE ARAÚJO

EDUCADOR INFANTIL

05/04/2021

PAULA BEATRIZ REIS

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

22/03/2021

PRISCILA SILVA OLIVEIRA ALVES

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

01/04/2021

SUELLEN BARONI

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

31/03/2021

SUELY MARIA DE MELO

TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA

05/04/2021

VANESSA ANANIAS DE SOUZA

TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

01/04/2021

Varginha, 29 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

