Vérdi em Brasília garante R$ 2 milhões para investimentos e
Ciacci em BH trata da Gasmig, Ceasa e imóvel do antigo Fórum
Conforme compromisso do prefeito Vérdi Lúcio Melo, Varginha não parou na
pandemia. A Administração Municipal trabalha em prol da população seja em
áreas como obras, saúde, educação e infraestrutura. Só nas últimas duas
semanas, tanto o prefeito como o vice Leonardo Ciacci fizeram viagens oficiais e
retornaram com notícias positivas.
Em Brasília, Vérdi conquistou nova verba federal. Desta vez, R$ 2 milhões,

sendo que R$ 500 mil será para o ar condicionado central no Theatro Capitólio,
construção de novo Mercado do Produtor e obras de infraestrutura.
Já Ciacci esteve em Belo Horizonte onde tratou da retomada do projeto e
implantação do Gás Natural Veicular; instalação de uma unidade da Ceasa e
também abordou sobre o imóvel onde funcionou por muitos anos o Fórum.
Págs. 3 e 6
Alódio Tovar

Reunião na Gasmig com Valério Sales (gerente de Comercialização de Gás
Industrial, Comercial e Veicular) e Welder Souza, coordenador do GNV

Aplicativo da Prefeitura vai
auxiliar trabalho dos Agentes de
Combate a Endemias Pág. 5
Resultado da pesquisa é
apresentado pela Coordenação do
Programa Farmácia Viva Pág. 5
Prefeitura apoia o Programa
Supera Minas para identificar
Pág. 4
sequelas pós-Covid

Theatro Capitólio que foi palco de grandes apresentações está recebendo um
olhar todo diferenciado da Administração Municipal durante a pandemia para
que no novo normal esteja à altura do merecimento da população

TG entrega alimentos arrecadados na
campanha Vacina Solidária Pág. 8
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reativar a circulação nessas partes acometidas pelo congelamento;
- Solicite à vítima que, aos poucos, tente movimentar os pés e as
mãos;
- Dê à vítima bebidas aquecidas e que não sejam alcoólicas.

DICAS DE AUTOPROTEÇÃO
EM RELAÇÃO À HIPOTERMIA
Durante o período de inverno, em que o frio é intenso e as
temperaturas são costumeiramente mais baixas, fique atento aos
sinais de hipotermia. A hipotermia é o processo em que o corpo entra
em resfriamento e atinge temperaturas abaixo de 35°C e pode ser
ocasionada como consequência de infecções, hemorragias,
diminuição da taxa de glicose no sangue, exposição ao frio intenso
ou, ainda, queda em águas congeladas.
Caso o quadro não seja tratado com a devida rapidez e não
seja dedicada a importância necessária, a hipotermia pode levar à
morte da pessoa. Ao se deparar com alguém acometido por hipotermia
é preciso iniciar os primeiros socorros e, a seguir, acionar o
atendimento emergencial.
Atente-se às dicas de como agir em casos de hipotermia:
- Cubra a vítima com cobertores e abrace-a para que haja transmissão
de calor do seu corpo para o corpo dela;
- Em caso de congelamento dos pés e/ou das mãos, o cuidado deverá
ser redobrado; saiba que existe o risco da área congelada infeccionar
após o descongelamento;
- Deite a vítima e esquente as partes congeladas, colocando água
quente diretamente no local ou utilize panos molhados com água
quente, efetuando massagens nas áreas próximas a ele, a fim de
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Caso a pessoa apresente um estágio avançado de hipotermia,
realize a reanimação cardiorrespiratória. O tema massagens
cardiorrespiratórias já foi abordado em textos anteriores, mais
especificamente na Série Primeiros Socorros, porém, como é sempre
bom relembrar o que já foi aprendido, atente-se novamente ao passo
a passo:
- Acione imediatamente o serviço de urgência e emergência logo que
for constatada a ausência de batimentos cardíacos;
- Deite a vítima no chão com a barriga para cima;
- Levante, ligeiramente, o queixo da vítima para cima, a fim de aumentar
sua capacidade de respiração;
- Apoie as mãos sobre o peito da vítima, uma sobre a outra, entre os
mamilos e sobre o coração;
- Inicie as compressões com frequência mínima de 100 por minuto. A
profundidade da compressão, em adultos e crianças, deve ser de
5cm; em bebês, a profundidade recomendada é de 4cm e deve ser
feita com as pontas dos dedos.
Executados os procedimentos e constatado que o coração
da vítima voltou a bater, coloque-a em posição lateralizada e aguarde
a chegada da ajuda médica. Caso o coração da vítima não volte a
bater, não pare a massagem até que o socorro chegue ao local.
Você sabe quais são os grupos mais propensos à hipotermia?
São os idosos, as pessoas em situação de rua, os doentes crônicos
e os alcoólatras. Portanto, atente-se a esses grupos e não descuide
de sua própria saúde, uma vez que, embora os grupos supracitados
sejam mais propensos, o risco existe para a população em geral. O
município tem sido atingido por ondas de frio severas, o que torna de
suma importância a prevenção e a informação acerca das medidas
de proteção recomendáveis.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Vacinação antir
rábica
antirrábica
começa dia 12 de setembro
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a campanha de
vacinação antirrábica será a partir do dia 12 de setembro. O Setor de Zoonoses adianta que
nos dias 12, 19 e 26 de setembro a vacinação será na cidade, das 8h às 11h e das 13h às
17h. Os animais devem ser levados por um adulto e devidamente seguro sendo conduzido
com coleira própria e focinheira no caso se animais de grande porte e agressivos,
resguardando assim a segurança do tutor, do vacinador e das demais pessoas. Já nos dias
03, 17 e 24 de outubro, as equipes da Zoonoses estarão na Zona Rural, com visitas nos
domicílios. Os locais de vacinação serão divulgados em breve.
Vale ressaltar que a raiva nos animais provoca falta de apetite e sede, salivação excessiva
e espumosa, além de comportamento muito agressivo, podendo atacar e morder pessoas
e animais (e assim contaminá-los), objetos e até a si mesmo, causando ferimentos pelo
corpo.
A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem,
e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de
aproximadamente 100%. Uma vacina pode prevenir a infecção.
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Leonardo Ciacci volta otimista de BH onde foi tratar
sobre Ceasa, Gasmig e imóvel antigo do Fórum

O vice-prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci (centro) sendo recebido pelos
representantes da Ceasa, Ronan Soares de Oliveira e Liliane Canaã

Ciacci com Rodrigo Freitas Gomes, assessor especial da Articulação
Institucional do Governo do Estado

O vice-prefeito Leonardo Ciacci,
representando a Prefeitura de Varginha,
cumpriu agenda oficial na capital
mineira nessa semana. Em Belo
Horizonte, nos dias 10 e 11, ele
participou de várias reuniões, inclusive
no Palácio Tiradentes.
Foram tratados diversos assuntos
dentre eles junto a direção da
Companhia de Gás de Minas Gerais Gasmig - sobre a continuidade do
projeto
da
implantação
e
abastecimento do GNV - Gás Natural
Veicular, Industrial e Comercial. O
gerente de Comercialização de Gás
Industrial, Comercial e Veicular, Valério
Sales e o coordenador do GNV, Welder
Souza, destacaram a importância do
interesse da cidade em retomar esse
projeto que com certeza será um novo
atrativo para mais investimentos.“Tratase de um projeto que foi iniciado e em
virtude de fatores e também da
pandemia acabou interrompido. Ao
nosso ver é de suma importância para
o desenvolvimento da nossa cidade em
todos os aspectos e segmentos”,
explica o vice-prefeito Leonardo Ciacci.
Ele ainda completa que agora estão
sendo retomadas as negociações para
a concretização do projeto e início do
abastecimento.
Já na sede do Governo Mineiro,
Leonardo foi recebido por Rodrigo
Freitas Gomes, assessor especial da
Articulação Institucional do Governo do
Estado. Entre os assuntos, foi tratado

o desenvolvimento da região e também
foi solicitada a cessão dos 50% do
imóvel do antigo Fórum, na Rua
Presidente Antonio Carlos, uma vez,
que a outra metade já pertence ao
município. “O imóvel, que inclusive é
tombado, fica na região central da
cidade e poderá abrigar serviços de
extrema importância para a população”,
destaca o vice-prefeito. Leonardo
também esteve com Douglas Cabido,
subsecretário do Desenvolvimento
Regional da SEDEC-MG que afirmou
a importância de Varginha no cenário
mineiro.
“Cumprindo uma extensa agenda
em Belo Horizonte também estive com
a direção das Centrais de
Abastecimento - a Ceasa”, revela
Leonardo Ciacci, que adianta que foram
retomadas as negociações para que o
município possa receber uma unidade
das Centrais de Abastecimento. Ronan
Soares de Oliveira e Liliane Canaã
definiram que será feita uma visita ao
município pelos seus representantes
para o início das tratativas. “Gostaria
de registrar a maneira cordial e
tipicamente mineira com que fui
recebido em todas essas esferas
representantivas, sendo sempre o
nome da cidade de Varginha, exaltado
por todas as autoridades com que
estive reunido o que nos deixa com
grandes expectativas de retornos
positivos para a nossa população”,
conclui Leonardo Ciacci.

Douglas Cabido, subsecretário do Desenvolvimento Regional da SEDEC-MG
recebe Leonardo Ciacci

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
O DE 2021
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 12 DE AGOST
GOSTO

04

ANO XXI - nº 1360

Vice-prefeito participa da inauguração do Ponto de
Atendimento Virtual da Receita Federal
A Delegacia da Receita Federal em
Varginha inaugurou 21 Pontos de
Atendimento Virtual - PAV - em parceria
com municípios da sua jurisdição. No
último dia 05, foi a vez da OAB Varginha
receber um PAV na sua sede da OAB,
com a presença do vice-prefeito
Leonardo Ciacci que representou o
prefeito Vérdi Melo que estava em
viagem a Brasília, do vereador Dudu

Ottoni, representando o Poder
Legislativo e do superintendente da 6ª
Região, Mário José Dehon São Thiago
Santiago.
O PAV surge com o objetivo de
aumentar a capacidade de
atendimento, já que se elimina a
necessidade do deslocamento e
disponibiliza o acesso a várias opções
de serviços da Receita.
O evento na sede da OAB foi
conduzido pelo presidente da entidade,
do presidente da entidade, Alexandre
Prado. Também o vice-prefeito Leonardo
Ciacci fez questão de, na pessoa do
superintendente da 6ª Região, Mário
José Dehon São Thiago Santiago,
cumprimentar o staff da Receita
Federal, ali presente, “por essa
iniciativa que chega em um momento
de pandemia, onde os protocolos são
rigorosos, e as pessoas necessitam de
ações rápidas e eficientes. Estão todos
de parabéns. A Receita Federal e a
OAB Varginha, que está sendo
brilhantemente conduzida pelo nosso
amigo Alexandre Prado e sua equipe”.

Prefeitura apoia o Programa
Supera Minas para identificar
sequelas pós-Covid
O Conselho Regional de Fisioterapia - CREFITO-4 MG - firma
parceria com a Prefeitura de Varginha para realizar ciclo de testes para
identificar sequelas e realizar orientações pós-covid. A ação do
Programa Supera Minas é para moradores de Varginha que tiveram
Covid-19 e desejam detectar possíveis sequelas. Os testes com
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais serão nos dias 13 e 14, a
partir das 8h, na Praça da Fonte.
Após a realização dos testes, os pacientes receberão orientações
profissionais, além dos laudos fisioterapêuticos e terapêuticos
ocupacionais. Para participar, população deve se inscrever por meio
do site crefito4.gov.br.
O objetivo do CREFITO-4 MG é percorrer todas as regiões do estado
com o Supera Minas treinando os profissionais e levantando dados
imprescindíveis para a instituição de políticas de saúde pública para
que os mineiros superem as sequelas da COVID-19 e tenham melhor
qualidade de vida.
Começando por Varginha, as ações posteriores serão em outras
cidades no Sul de Minas, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do
Mucuri, Norte de Minas, Triângulo e Região Central, totalizando mais
de 60 municípios. Sintomas como alterações no sono, falta de ar,
dificuldade para respirar, tosse persistente, fraqueza, fadiga, dificuldade
para realizar atividades rotineiras, piora na qualidade de vida, perda
de memória e dificuldade para raciocinar, fazer cálculos, planejar e
concentrar têm sido muito comuns, mas não são normais e devem ser
tratados.
De acordo com o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia,
Dr. Anderson Coelho, o programa percorrerá todo o estado, visitando
municípios de diferentes tamanhos e realidades. “A ideia é estar presente
em cidades grandes, como Belo Horizonte e Uberlândia, mas também
em muitas outras, de menor porte. Visitaremos todas as regiões, de
agosto a outubro, atendendo a população, identificando possíveis
sequelas e mostrando a importância de tratá-las por meio do
atendimento de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. O CREFITO4 MG quer continuar contribuindo para que os mineiros vençam o novo
coronavírus, se conscientizem para as sequelas e realizem os
tratamentos adequados, da melhor forma possível”, ressalta.
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Aplicativo da Prefeitura vai auxiliar trabalho
dos Agentes de Combate a Endemias
O
prefeito
Vérdi
Melo,
acompanhado do secretário de Saúde
Armando Fortunato Filho, participou no
último dia 23, da apresentação de um
aplicativo desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Planejamento (SEPLA)
em parceria como o Departamento de
Tecnologia da Informação, visando a
modernização e a informatização das

ações dos Agentes de Combate a
Endemias no trabalho de campo.
"Um aplicativo inédito que veio para
facilitar a coleta de informações por
meio de um aplicativo que pode ser
utilizado em aparelhos smartphone
com a produção de dados em tempo
real", explica o secretário de
Planejamento, Ronaldo Lima Júnior.

“Trata-se de uma inciativa que vai
facilitar o trabalho dos nossos agentes
que atuam no combate ao vetor do
mosquito Aedes Aegypti, transmissor
da Dengue e de outras”, disse o
encarregado do Setor de Vigilância
Ambiental, José Donizete Filho que
juntamente com toda a equipe
participou de um treinamento no último

dia 5, das 8h às 14h.
“A criação desse aplicativo vai de
encontro às medidas de eficientização
e modernização dos serviços públicos
prestados. E todo o esforço conjunto
merece o nosso reconhecimento.
Ganha a população com mais
segurança e qualidade de vida”,
destaca o prefeito Vérdi.

Uso de plantas medicinais e fitoterápicos pela população de Varginha

Resultado da pesquisa é apresentado pela Coordenação do Programa Farmácia Viva
No período de 17 de abril a 18 de maio deste ano, foi disponibilizada
nas redes sociais do município uma pesquisa para conhecer a realidade
sobre o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.
O questionário
com informações importantes servirá de embasamento para as próximas
etapas de desenvolvimento do Programa Farmácia Viva, bem como para a
Política Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Quase 1500 pessoas responderam à pesquisa (1499), sendo 80%
do sexo feminino. A faixa etária que mais interagiu foi a de 39 a 59 anos
representando 72,6%. Outro dado relevante é que mais de 97% são residentes
da zona urbana.
Em relação à aquisição das plantas medicinais, a maioria adquire
em lojas de produtos naturais, cultivo próprio ou hortas de vizinhos. A opção
de hortas comunitárias foi pouco lembrada.
Quanto ao uso, a maioria faz por indicação de amigos e vizinhos e,
raramente por orientação de um profissional de saúde.
Sobre o reconhecimento da planta, uma grande parcela respondeu
que é “pelo jeito da planta”.
Questões importantes relacionadas a contraindicações e efeitos
colaterais apresentaram resultados preocupantes, pois grande parte acredita
ainda que por ser natural, as plantas medicinais não fazem mal à saúde.
As questões relacionadas aos medicamentos fitoterápicos, já
apareceu o médico como o principal prescritor e outros profissionais de saúde
como farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas. A forma farmacêutica
mais utilizada é a cápsula. A maioria adquire os fitoterápicos nas Farmácias
de Manipulação e os fitoterápicos industrializados apenas 19% responderam
que fazem ou fizeram uso.

Mais de 30 plantas medicinais foram selecionadas, o que demonstra
uma utilização ampla pela população.
As plantas medicinais e fitoterápicos são mais utilizados para
infecções no trato respiratório; problemas gastrointestinais, na saúde mental
como antidepressivo e calmante e também como cicatrizante de feridas.
Pela análise dos dados, há a necessidade da educação em saúde
para a população, através das diversas formas de mídia, principalmente no
que diz respeito aos efeitos adversos, interações medicamentosas e risco à
saúde. É preciso desmistificar que o “natural pode”, pois o uso inadequado
ou sem a orientação correta pode sim, trazer riscos à saúde. A pesquisa
mostrou também uma pequena participação da população da zona rural, o
que pode ser explicado pelo fato do questionário ter sido aplicado através da
internet, limitando a participação desta importante parcela da população.
O grupo técnico, em parceria com a EMATER, já está fazendo a
aplicação do questionário impresso nas áreas rurais, pois a participação é
essencial para o desenvolvimento das ações referentes ao programa Farmácia
Viva.
O incentivo para hortos medicinais também é uma das metas do
Grupo Técnico, pois facilitará o acesso às plantas medicinais frescas e o
uso orientado da forma correta.
Apesar do questionário ter caráter exploratório simplificado e não
ser uma pesquisa científica, as informações são de grande valia para os
munícipes e para o Grupo Técnico da Farmácia Viva de Varginha.
MSc. Farmacêutica Stael Costa - CRFMG 13073
Coordenadora do Programa Farmácia Viva Varginha
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Tiro de Guerra entrega alimentos
arrecadados na campanha Vacina Solidária
O Tiro de Guerra - TG 04-034 realizou na sexta-feira, 06, a entrega
de mais alimentos arrecadados
durante a campanha ”Vacina Solidária”,
da qual é parceiro da Prefeitura de
Varginha, por meio da Secretaria
Municipal
de
Habitação
e
Desenvolvimento Social - SEHAD e da
Superintendência Especial e de em
enfrentamento da Covid-19. A cerimônia
contou com a presença do vice-prefeito
Leonardo Ciacci e dos secretários de
Administração, Sérgio Takeishi, e de
Desenvolvimento Social, José Manoel
Magalhães Ferreira, que foram
recepcionados pelo chefe de instrução
do TG, subtenente Marlon Pires Noer
e do instrutor Rodrigo Fernando da
Silva.
Vacina Solidária
O ponto de coleta funciona de
segunda a sexta-feira, das 15h às 20h,

no Drive Thru em frente ao Inprev, no
alto da Vila Paiva. A coleta é realizada
por atiradores do TG, que se revezam
em dois turnos, devidamente
uniformizados e seguindo os protocolos
sanitários do município
Para participar, basta a pessoas
levarem, no momento da vacinação,
1kg de alimento não perecível que será
destinado as entidades devidamente
cadastradas na SEHAD, que fará
também a distribuição às famílias em
situação de vulnerabilidade. Não se
trata de uma campanha ampla para
arrecadação de alimentos. É uma ação
destinada apenas às pessoas que já
precisam sair de casa para irem se
vacinar.
O objetivo é evitar as aglomerações
nos locais de vacinação, uma vez que
não é necessário que as pessoas sem
data agendada dirijam-se aos locais
apenas para realizar a doação do
alimento.

Pronto Atendimento do Hospital
Bom Pastor atende pacientes
encaminhados por ambulância
A Prefeitura de Varginha, por meio da direção da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV - comunica
que o Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor atende,
em caráter temporário, somente pacientes NÃO COVID-19
encaminhados EXCLUSIVAMENTE por AMBULÂNCIAS do
SAMU/CORPO DE BOMBEIRO E POLÍCIA MILITAR.
Portanto, as demandas espontâneas (atendimentos de
consultas e demais procedimentos) de urgência e emergência
devem se dirigir a UPA.

Suspeitas de gripe e de Covid
são atendidas na unidades de
Síndrome Gripal do Canaã e
Bom Pastor (Boa Vista) e na UPA
As Unidades de Síndrome Gripal dos bairros Canaã e Bom
Pastor (localizada no Bairro Boa Vista) atendem casos suspeitos
de gripe e de Covid-19 em pessoas de 12 anos ou mais, de
segunda a sexta, das 15h às 21h e aos sábados das 7h às 17h,
para atendimentos de sintomáticos respiratórios e suspeitas
de Covid-19 .
Permanecerá também a unidade de gripe da UPA 24h, que
inclusive contempla atendimento da pediatria.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
DECRETOS

DECRETO Nº 10.437, DE 14 DE JUNHO 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$ 4.500,00 (quatro mil,
quinhentos 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 (6)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 4.500,00
TOTAL: 4.500,00
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$ 4.500,00
(quatro mil, quinhentos reais), a saber:
02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 SECRET. DE GOVERNO E DEPENDÊNCIAS
04.122.7700 – 2485 4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (11)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
04.122.7700 – 2593 3.3.90.00.00 GESTÃO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE (19)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 - 2593
3.3.90.00.00 GESTAO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE (22)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 – 2593 4.4.90.00.00 GESTÃO INTEGRADA ENTRE GOVERNO E COMUNIDADE (33)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 – 2594 3.3.90.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS (20)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 – 2594 3.3.90.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS (23)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 – 259 4.4.90.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS (38)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
04.122.7700 – 2594 4.4.90.00.00 IMPLEMENTAÇÃO DE SUBPREFEITURAS (1417)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
TOTAL: 4.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 14 de junho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.487, DE 23 DE JULHO DE 2021.
DECLARA BENS INSERVÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e
consubstanciado no artigo 93 da Lei Orgânica do Município e artigo 1º da Lei Municipal nº 2.919/
1997,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declarados como inservíveis para a Administração Municipal, para efeito de alienação através de leilão, um lote de sucatas diversas de bens móveis no estado em que se
encontra.
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Art. 2º Os bens acima relacionados foram declarados inservíveis pela Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 17.744/2021, conforme Processo Administrativo nº 10.595/2021.
Art. 3 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.499, DE 26 DE JULHO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso III, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.500,00 (Cinco mil, e
quinhentos reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
20
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
5.500,00
TOTAL
5.500,00
Art. 2. Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
09
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.13
Obrigações Patronais
1.500,00
22
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.91.13
Obrigações Patronais
3.000,00
24
159
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas1.000,00
TOTAL
5.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de julho de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR OLGADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, INTERINA
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.504, DE 29 DE JULHO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS NO QUADRO GERAL DOS SERVIDORES DO SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL
FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o § 1º do artigo 16 da Lei Municipal nº 2.673/1995, § 2º do artigo 95 da Lei
Orgânica do Município de Varginha e inciso III do artigo 37 da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos, a partir de 05/09/2021, o prazo de validade do
Concurso Público Municipal, conforme Edital 001/2019 e homologado pelo Decreto nº 9.450, de
04 de setembro de 2019, para os cargos de TNS/Contador, Oficial de Administração, Agente
Funerário, Pedreiro/Coveiro, Auxiliar de Serviços Públicos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO LIMA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO
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PORTARIA Nº 17.973, DE 16 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora VIVIANE BERNARDES DA COSTA, do Cargo de
Técnico em Enfermagem/US - Nível E-10, nomeada pela Portaria nº 9.754/2012.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus à 14/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.991, DE 23 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Tiago Paiva Machado TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da Família – Nível E-24-DF 16º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.994 DE 23 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido habilitada
em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Romenique Bernardes Marta
Motorista – E-12
45º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.995, DE 26 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, as
seguintes servidoras:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Alira Aparecida Azevedo / 17.470-0 / Oficial de Administração / SEMUS / De 06/08/2021 a 04/09/
2021
Maria Nelma Machado de Oliveira / 16.742-8 / Professor /Readaptada / SEDUC / De 02/08/2021 a
31/08/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.003, DE 29 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Verônica Scottini Milêu / 25.899-9 / TNS/PS/Enfermeiro / SEMUS / De 15/09/2021 a 14/10/2021
Alexandre Frederico Rodrigues de França Antunes / 19.519-5 / TNS/Procurador Municipal / PGM
De 26/08/2021 a 24/09/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.004, DE 29 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, o servidor LUCAS MARCEL PAIVA SILVA, do Cargo de Escriturário,
Nível EF-05, nomeado pela Portaria nº 14.175/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus a 26/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.005, DE 29 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando o resultado final do Concurso Público para preenchimento de vagas no quadro
geral de servidores da Prefeitura Municipal de Varginha, Edital 002/2018, homologado pelo Decreto nº 9.333/2019;
Considerando que a candidata supracitada foi nomeada pela Portaria nº 17.928, de 25/06/
2021;
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da candidata FLÁVIA DA SILVA PRIMO, aprovada no
Concurso Público, Edital 002/2018, destinado ao provimento do cargo de Técnico em Enfermagem/Urgência e Emergência – Nível E-10, bem como reclassificá-la para o final da lista de
classificados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.007, DE 29 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a RÁDIO BEL LTDA – TV RECORD – REDE MAIS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.718.562/0003-25, com sede na cidade de Varginha – MG, na Rua
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Guilherme Francisco Zanatelli, nº 45 – Santa Luiza, autorizada a utilizar espaço na torre de
transmissão do município, situada na cobertura do Edifício Sílvio Massa.
Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria.
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.008, DE 29 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 05 de dezembro de 2007, que institui o
Programa Saúde na Escola (PSE), com a finalidade de contribuir para a formação integral dos
estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à Saúde;
Considerado a Portaria Interministerial nº1.413, de 10 de Julho de 2013, Redefine as regras e
critérios para a adesão ao Programa Saúde na escola (PSE), bem como dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para o custeio das ações.
Considerando a Portaria nº 2.436 de 21 de Setembro de 2017, que aprova a política Nacional
de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção
Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DA NATUREZA
Art. 1º Fica instituído o grupo de Trabalho Intersetorial – GTI para conduzir o Programa Saúde na
escola – PSE no Município de Varginha, com os seguintes integrantes:
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
- Miguel José Lima
Gerente Divisão Políticas e Ações da APS
- Águeda de Oliveira Saraiva
Assessor de Contratos e Convênios
- Patrícia Teodora Borges
Encarregada da Atenção Básica
- Lívia Maseli de Melo
Assistente Social
- Anderson José de Souza
Psicologo
- Rodolfo de Oliveira Raimundo
Educador Físico
- Ana Cristina Fernandes Barbosa
Cirurgiã Dentista
- Luciane Aparecida Alves
Enfermeira
- Isabela Cristina Bandeira Lobo Guedes
Enfermeira
- Keila Aparecida Silva
Enfermeira
- Alexandra Cristina Alvarenga
Enfermeira
REPRESENTANTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VARGINHA
- Adriana de Faria Nogueira Luz
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação
- Gisele Mendes Alves
Coordenadora de Educação Social
- Marcélia Maíra Prado
Nutricionista
- Rosélia Isaltina da Silva Mendes
Diretora do Centro Municipal de Educação Infantil
- Tatiana Rosa Vieira Delfino
Orientadora Educacional de Escola Municipal de Educação Infantil
- Erica Helena de Souza Bau
Diretora de Centro Municipal de Educação Infantil
- Ana Cristina Rodrigues Palmuti
Orientadora Educacional de Escola Municipal de Ensino Fundamental I e II
- Regina Goulart da Rocha
Diretora de Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
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REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL:
- Helga Tavares de Oliveira Patrício
Analista de Educação – SRE – Varginha
- Pablo Andes Penteado Aguilar
Analista de Educação – SRE – Varginha
REPRESENTANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS:
- David Carvalho Saldanha
Diretor de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
CAPÍTULO II
DO REGIMENTO
Art. 2º Fica aprovado o regimento do Grupo de Trabalho intersetorial, com as seguintes
responsabilidades:
I – apoiar a implementação dos princípios e diretrizes do PSE no planejamento, monitoramento,
execução, avaliação e gestão dos recursos financeiros;
II – articular a inclusão dos temas relacionados às ações do PSE nos projetos políticos, pedagógicos das escolas;
III – definir as escolas públicas federais, estaduais e municipais a serem atendidas no âmbito do
PSE, considerando-se as áreas de vulnerabilidade social, os territórios de abrangência das
Equipes de Atenção Básica e e os critérios indicados pelo Governo Federal;
IV – possibilitar a integração e planejamento conjunto entre equipes das Escolas e as Equipes de
Atenção Básica;
V – participar do planejamento integrado de educação permanente e formação continuada e
viabilizar sua execução;
VI – apoiar, qualificar e garantir o preenchimento do Sistema de Monitoramento e avaliação do
PSE;
VII – propor estratégicas específicas de cooperação entre Estados e Municípios para a
implementação e gestão do cuidado em saúde dos educandos no âmbito municipal e;
VIII – garantir que os materiais do PSE, enviados pelo Ministério da educação, sejam entregues e
utilizados de forma adequada pelas equipes de Atenção Básica e Equipes das Escolas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.012, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizada a prorrogação da requisição da servidora pública municipal WANDERLÉIA RODRIGUES AMÂNCIO, matrícula 17.662-1, detentora do cargo de Oficial de Administração
– Nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, que prestará serviço
junto ao Cartório Eleitoral do Estado de Minas Gerais - Comarca de Pouso Alegre, conforme
Resolução nº 23.643/2021.
Art. 2º A remuneração da servidora ora cedida será com ônus para o Município.
Art. 3º O prazo de requisição da referida servidora será pelo período compreendido entre 05/07/
2021 a 04/07/2023.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à 05/07/2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.015, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar o servidor LEANDRO DO CARMO BISPO da Função Gratificada de Líder de
Equipe de Terraplenagem - FG-12%, designado pela Portaria nº 17.488/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/08/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.016, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor ALAN EDVAL DE ANDRADE, para exercer a Função Gratificada de
Líder de Equipe de Terraplenagem – FG-12%.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01/08/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.025, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - REDE VIDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.413.092/0001-26, com sede
na cidade de São José do Rio Preto - SP, na Rua Geraldina Verônica Batista de Camargo, nº 400
– Jardim Yolanda, autorizada a utilizar espaço na torre de transmissão do Município, situada na
cobertura do Edifício Sílvio Massa.
Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria;
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.026, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.

PORTARIA Nº 18.013, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, que comprovou estado gravídico nos termos do
disposto no Parágrafo único, art. 1º Decreto nº 10.378/2021:
SERVIDORA
MATRÍCULA FUNÇÃO
SECRETARIA
Debora Andrade Silva 21.228-6
TNS/PS/Assistente Social
SEHAD
Art. 2º A servidora afastada com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de 2021,
deverá se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º A servidora autorizada ao exercício de atividades no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância fica ciente que cessada a situação de emergência
em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020, deverá
retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das atividades.
Art. 4º Caso a servidora relacionada no art. 1º, necessite realizar tratamento de saúde durante
o regime de teletrabalho que a impossibilite do exercício das funções, ficará sujeita às regras
para entrega de atestados médicos, conforme estabelecido pelo Órgão em que for lotada.
Parágrafo único: Cessada a incapacidade laboral, deverá retornar imediatamente ao regime de
teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.014, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada
em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Veronica Rezende
TNS/PS/Psicólogo
7º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES DE MINAS GERAIS LTDA - BAND, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.184.649/0001-02, com sede na
cidade de Belo Horizonte - MG, na Av. Raja Gabaglia, nº 2.221 – São Bento, autorizada a utilizar
espaço na torre de transmissão do Município, situada na cobertura do Edifício Sílvio Massa.
Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria;
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.027, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a BMPI – TV SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA - REDE SETE, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.967.203/0001-54, com sede na cidade de São
Paulo – SP, na Av. General Ataliba Leonel, nº 93 – Conj 41 – 4º Andar - Santana, autorizada a
utilizar espaço na torre de transmissão do Município, situada na cobertura do Edifício Sílvio
Massa.
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Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria;
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições
de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.028, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II - CANÇÃO NOVA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.016.039/0001-75, com sede na cidade de Cachoeira Paulista SP, na Rua João Paulo II, s/n – Alto da Bela Vista, autorizada a utilizar espaço na torre de
transmissão do Município, situada na cobertura do Edifício Sílvio Massa.
Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado.
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria;
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições
de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria.
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.029, DE 04 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica a TV MINAS SUL LTDA – TV ALTEROSA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 25.649.179/0001-33, com sede na cidade de Varginha - MG, na Rua
Professor Antônio Domingos Chaves, nº 17 – Jardim Petrópolis, autorizada a utilizar espaço na
torre de transmissão do Município, situada na cobertura do Edifício Sílvio Massa.
Art. 2º A presente autorização de uso, concedida a título gratuito, é outorgada em caráter
intransferível e por prazo indeterminado
Art. 3º A AUTORIZADA NÃO PODERÁ, sob pena de imediata revogação da presente Autorização:
a) utilizar o espaço cedido para outros fins que não o previsto no art. 1º da presente Portaria
b) ceder, emprestar, alugar ou transferir, no todo ou em parte, o espaço cedido à terceiros;
c) promover qualquer modificação estrutural nas dependências da unidade.
Art. 4º Constituem obrigações da AUTORIZADA:
a) zelar pelo bom uso e conservação do bem público, mantendo o mesmo em perfeitas condições
de uso;
b) manter sob sua guarda e responsabilidade o bem cujo uso fora autorizada;
c) restituir o espaço ao município em semelhantes condições em que foi cedido, devendo,
inclusive, responder por todos os danos causados durante o período de utilização, providenciando o reparo, conserto ou substituição dos bens móveis avariados;
d) utilizar o espaço cedido para as finalidades exclusivas de que trata a presente Portaria;
Parágrafo único. O descumprimento das obrigações acima elencadas ensejará a imediata
revogação da presente Portaria, com a aplicação das sanções cabíveis à espécie.
Art. 5º A presente autorização de uso não importa em transferência de recursos/receitas e não
opera a transferência do domínio da propriedade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.030, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.972/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.031, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para a servidora abaixo relacionada, que comprovou estado gravídico nos termos do
disposto no Parágrafo único, Art. 1º, Decreto nº 10.378/2021:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Laíse Miranda Follador 3.068-6
TNS/Fisioterapeuta EF-14
Serviço de Fisioterapia
Art. 2º A servidora afastada com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de 2021,
deverá se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º A servidora autorizada ao exercício de atividades no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância fica ciente que cessada a situação de emergência
em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020, deverá
retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das atividades.
Art. 4º Caso a servidora relacionada no art. 1º, necessite realizar tratamento de saúde durante
o regime de teletrabalho que a impossibilite do exercício das funções, ficará sujeita às regras
para entrega de atestados médicos, conforme Ordem de Serviço nº 003/2018 vigente na Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Parágrafo único. Cessada a incapacidade laboral, deverá retornar imediatamente ao regime de
teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.034, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei nº 2.673/1995 alterada
pela Lei Municiapal nº 5.025/2009, pelo prazo de 180 (cento e oitenta ) dias, a servidora abaixo
relacionada:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SETOR / PERÍODO DE GOZO
Quézia Leôncio Pereira Araújo Silva / 3.791-5 / Técnico de Laboratório / Seção de Laborário / De
02/08/2021 a 28/01/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.035, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Brigida Cristina Elias Campos
Técnico de Enfermagem EF-06
92°
Cristiano Augusto Pereira
Técnico de Radiologia/Radioterapia EF-11
4°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.038, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a senhora ANA MÁRCIA DE MELO para ocupar o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe da Regulação, Auditoria e Supervisão de Contas Hospitalares, CF-04, na
Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 22/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.039, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a partir de 18/08/2021, o servidor THIAGO DIAS DO NASCIMENTO,
do Cargo de Técnico de Radiologia/Radioterapia - Nível EF-11, nomeado pela Portaria nº 15.189/
2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.040, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ANDRÉ LUÍS RIBEIRO CLAUDINO para exercer a Função Gratificada de Encarregado do Serviço de Internação Clínica, FG-30%, na Fundação Hospitalar do
Município de Varginha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 22/07/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.041, DE 10 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor DIOGO CAMPOS TELLES para exercer a Função Gratificada de
Encarregado de Equipe Médica Pronto Atendimento, FG-60%, na Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 22/07/2021.
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DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 004/2021

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 no caput do artigo 25 da Lei n° 8.666/1993 e
suas alterações, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
HOMOLOGO o presente procedimento, cujo objeto constitui-se do Credenciamento de
Leiloeiro Oficial para realização de Leilões destinados às vendas de Bens Móveis
Inservíveis para a Administração, por inexigibilidade de Licitação, em favor de
Wellington de Matos Silva.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021
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 151/2021, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Necessaire e Marmita Plástica, decidiu por classificar, habilitar
e declarar vencedoras no presente certame as empresas Nutrifênix Comércio Varejista e
Serviços Ltda e Celso Ortega Dias Painéis ME.
Varginha (MG), 10 de agosto de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 221/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
AVISO
O Município de Varginha (M.G.), através do Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público,
por motivos de ordem técnica, a suspensão, “sine die” da sessão pública relativa à Licitação
– Tomada de Preços nº 015/2021, 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.
Salientamos que definida a nova data de abertura, imediatamente será dada publicidade do ato,
prosseguindo-se os trabalhos até seus ulteriores termos.
Varginha(M.G.), 12 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2021
D E C I S Ã O – JULGAMENTO DE RECURSOS
Na qualidade de Prefeito do Município de Varginha e conforme consubstanciado no § 4º do artigo
109 da Lei de Licitações, após análise das razões de Recurso, assim como os documentos
constantes do Processo Licitatório – Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 176/
20212 cujo objeto constitui-se do registro de preços para o fornecimento de suplementos alimentares, dada à perda do objeto dos recursos, mantenho a classificação das empresas Nutribody Dietas e Suplementos Alimentares EIRELI – EPP, Leone Comércio e
Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda., Minas Sul Produtos de Dietas Ltda. – ME
e Vida! Nutrição, Saúde e Bem Estar Ltda., adjudicando o objeto da licitação em seu favor.
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 4 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2021
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 madeiras, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Nutrifênix
Comércio Varejista e Serviços Ltda.: Item 01 – Chapa de madeirite plastif. - 1,10 x 2,20 x
14mm – R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) Pc – Fenix, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); e Gabriela Materiais para Construção Ltda.: Item 03
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– Tábua bruta de amescla – 20cm x 2,5cm x 6,0m – R$ 94,00 (noventa e quatro reais) Pc – Mad
Sampaio, Item 04 – Tábua bruta de amescla – 30cm x 2,5cm x 6,0m – R$ 136,00 (cento e trinta e
seis reais) Pc – Mad Sampaio, perfazendo o valor total da contratação em R$ 9.200,00 (nove mil
e duzentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 04 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de concreto usinado, conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços
em favor da empresa Concreto São Domingos Ltda.: Item 01 – Concreto usinado FCK 12,0
MPA convencional – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) M³,
Item 02 – Concreto usinado FCK 20,0 MPA convencional – R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais) M³, Item 03 – Concreto usinado FCK 30,0 MPA convencional – c/ pedra britada de 25mm
(brita 1) – R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) M³, Item 04 – Concreto usinado FCK 12,0 MPA
bombeado – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) M³, Item
05 – Concreto usinado FCK 20,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$ 390,00 (trezentos e
noventa reais) M³, Item 06 – Concreto usinado FCK 30,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais) M³.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 188/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo
os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais de construção
para uso na construção civil, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 03 – Aspersor para irrigar
100X3/4X1/2 8 jatos giratória de alumínio em cano de PV – R$ 31,95 (trinta e um reais e noventa
e cinco centavos) Un – Araujo, Item 04 – Aspersor para irrigar 50X3/4X1/2 6 jatos giratória de
alumínio em cano de PV – R$ 27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos) Un – Araujo, Item 15 –
Cola silicone 256 g construção – R$ 15,80 (quinze reais e oitenta centavos) Un – Garra, Item 28
– Lampada LED bulbo E27 12W – R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) Un – Megalumi, Item
29 – Lampada LED bulbo E27 20W – R$ 18,59 (dezoito reais e cinquenta e nove centavos) Un –
Elgin, Item 32 – Mangueira de 1/2 p/ jardim flexível, PVC – R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove
centavos) Mt – Sunflex, Item 39 – Serra manual starret 12X24 – R$ 9,40 (nove reais e quarenta
centavos) Pç – Thompson, Item 48 – Torneira p/ jardim 1130 cromada ½ – R$ 23,00 (vinte e três
reais) Un – Pison, Item 49 – Tubo extensível flexivel para pia – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta
centavos) Un – Plasbohn, perfazendo o valor total da contratação em R$ 1.838,80 (um mil,
oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); Zanin Soluções Metálicas e Comércio
Ltda.: Item 11 – Cantoneira 2" X 2" X 6M – R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) Br – Gerdau,
Item 12 – Cantoneira 3" X 3" X 6M – R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) Br – Gerdau, Item 50
– Tubo PVC solda 20mm – R$ 3,10 (três reais e dez centavos) Mt – Belo Tubos, Item 51 – Tubo
PVC solda 25mm – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) Mt – Belo Tubos, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 11.716,80 (onze mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos);
Gabriela Materiais para Construção Ltda.: Item 01 – Argamassa ACI, sc c/ 20 kg – piso
interno – R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) Sc – Plasmar, Item 13 – Cimento CPE 32 50kg – R$
31,80 (trinta e um reais e oitenta centavos) Sc – Itau, Item 18 – Espelho frontal das divisórias med.
1,80m X 0,05m - polido de 02 FC (granito verde ubatuba) – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) Un
– M Sapucaí, Item 22 – Janela basculante com vidro temperado fume 08mm - acabamento em
alumínio preto - medida: 1,00 X 0,40m - incluso fornecimento e instalação – R$ 800,00 (oitocentos
reais) Un – Maxibell, Item 23 – Janela de correr com 04 folhas e fechadura - vidro temperado fume
08mm, acabamento em alumínio preto - medida: 2,00 X 1,00m - incluso fornecimento e instalação
– R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) Un – Maxibell, Item 25 – Joelho azul b. latão 25 X ½ –
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90 – R$ 6,37 (seis reais e trinta e sete centavos) Un – Fort Lev, Item 26 – Joelho marrom 20 X 45
graus soldavel – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Fort Lev, Item 27 – Joelho solda PVC
25mm X 90g – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Fort Lev, Item 31 – Luva correr PVC soldavel
25mm – R$ 11,17 (onze reais e dezessete centavos) Un – Fort Lev, Item 36 – Porta madeira lisa
imbuia 0,70 X 2,10Cm c/ batente de cantoneira 1.1/4 X 1/8 C/ fechadura. – R$ 305,00 (trezentos
e cinco reais) Un – MGM, Item 37 – Porta MGM laminada ID29677 - similar a linha novita - cor
nogueira terra: porta de giro (0,89 x 2,74) M – R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) Un
– MGM, Item 44 – TEE azul 20 X 1/2 B. latao – R$ 7,00 (sete reais) Un – Fort Lev, Item 45 – TEE azul
red. 25 X 1/2 B. latao – R$ 7,00 (sete reais) Un – Fort Lev, Item 47 – Tomada sobrepor 2P T 20A
LXT – R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) Un – Mectronic, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 17.338,82 (dezessete mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e dois
centavos); e Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 06 – Bucha de redução PVC
rosca 3/4" X ½" – R$ 1,00 (um real) Pç – Krona, Item 07 – Bucha plástica 08mm – R$ 0,06 (seis
centavos) Pç – Usafi, Item 14 – Cola adesiva CPVC 175G – R$ 35,50 (trinta e cinco reais e
cinquenta centavos) Un – Amanco, Item 17 – Divisória box de banheiro med. 1,80m X 1,25m polido de 02 lados (granito verde ubatuba) – R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) Un – Granito
Ubatuba, Item 19 – Espelho frontal das divisórias med. 1,80m X 0,50m - polido de 02 lados (granito
verde ubatuba) – R$ 310,00 (trezentos e dez reais) Un – Granito Ubatuba, Item 20 – Espelho
frontal das divisórias med. 1,80m X 0,55m - polido de 02 FC (granito verde ubatuba) – R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) Un – Granito Ubatuba, Item 21 – Esticador cabo de aço 1" – R$
18,00 (dezoito reais) Pç – Carbostorm, Item 24 – Joelho 20 mm X 90 grau soldavel – R$ 0,49
(quarenta e nove centavos) Un – Krona, Item 30 – Lavatório de 230cm X 55cm sem cuba e roda
pia - (granito verde ubatuba) – R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) Un – Granito Ubatuba, Item
34 – Niple Roscável 1/2" PVC – R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) Un – Krona, Item 40 – Soleira
med. 80cm X 30Cm (granito cinza corumba) - com acabamento nos dois lados maior – R$ 68,00
(sessenta e oito reais) Un – Granito Corumba, Item 41 – Soleira med. 100cm X 29cm (granito cinza corumba) - com acabamento em dois lados maiores – R$ 83,00 (oitenta e três reais) Un –
Granito Corumba, Item 42 – Soleira med. 80cm X 20cm - s/ acabamento (granito cinza corumba)
– R$ 47,00 (quarenta e sete reais) Un – Granito Corumba, Item 43 – Soleira med. 95cm X 25 cm
(granito cinza corumba) - acabamento em um dos lados maior – R$ 65,00 (sessenta e cinco
reais) Un – Granito Corumba, perfazendo o valor total da contratação em R$ 10.688,65 (dez mil,
seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 03 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 189/2021
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 desinfetante para sanitização de superfícies, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Oxi Química Ltda. – EPP: Item 01 – Desinfetante c/quartenário e amônia a 80% - galão
c/ 5 lts – R$ 136,90 (cento e trinta e seis reais e noventa centavos) Gal – DMQ Spartan,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 10.952,00 (dez mil, novecentos e cinquenta e dois
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 06 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2021
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 ADS Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 06 – Video game c/
disco rígido, de 1 tb 1 hd,acompanha 1 controle preto dualshock 4.0 console acompanha os jogos
(marvel's spider-men)edição jogo do ano, horizon zero dawn complete edition e ratchet & clank,
volume 15, conectividade wi-fi, bluetooth. – R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais) Un –
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Playstation 4 Mega, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.380,00 (três mil, trezentos
e oitenta reais); Tecnoforte Sistemas de Refrigeração EIRELI – EPP: Item 02 – Freezer
horizontal 02 portas 510 litros – R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) Un –
Consul, Item 03 – Freezer horizontal 2 portas cap.534 lts 110v 160w - capacidade: 534 litros voltagem / tensão: 110v – 160w - eficiência energética: A - equipamento dupla ação: refrigerador
(+2 a +8ºc) e freezer (-18 a -22ºc)- quantidade de tampas: 2 tampas leves para abrir, resistentes
e seguras para vedar dreno frontal: despensa o deslocamento do equipamento para degelo cor: branco – R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) Un – Consul, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 5.655,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais); e
Evoluti Ltda. – ME: Item 01 – Fogão 6 bocas cor branca com acendimento automático, botoes
removíveis com exclusivo aro protetor - (12295401) bfs6ncbuna – R$ 1.785,00 (um mil, setecentos
e oitenta e cinco reais) Un – Brastemp, Item 04 – Refrigerador contendo: uma porta e sistema de
refrigeração, controle de temperatura, porta lata para 6 unidades, porta ovos e compartimento
extra frio, capacidade liquida total de 300 litros desgelo frost free - cor branca - 110 Volts – R$
1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais) Un – Consul, Item 05 – Refrigerador contendo:
uma porta e sistema de refrigeração, controle de temperatura, porta lata para 6 unidades, porta
ovos e compartimento extra frio, capacidade liquida total de 300 litros desgelo frost free – cor
branca - 110 Volts – R$ 1.935,00 (um mil, novecentos e trinta e cinco reais) Un – Consul,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 04 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2021
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 “in albis” e ultimados os trabalhos de julgamento
do presente processo licitatório, submetemos o feito a Vossa Senhoria para os encaminhamentos
cabíveis na espécie.
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 para
composição de kit merenda para os alunos da rede pública municipal de ensino,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Cordial
Distribuidora de Alimentos EIRELI.: Item 01 – Cesta básica reduzida – embalada em saco
plástico resistente e incolor – validade das mercadorias mínimo : 120 dias (composta pelos
seguintes produtos: 01 pcte de arroz tipo 1, embalagem de 1 klg, 01 pcte de feijão carioca,
embalagem de 1 kg, 01 pcte de macarrão espaguete com ovos, embalagem 0,5 kg, 01 pcte de
açúcar, embalagem de 1 kg, 01 molho de tomate, lata ou sache de 340 grs, 01 óleo de soja,
embalagem 900 ml, 01 sardinha em óleo, lata 125grs, 01 bolacha água e sal, embalagem de 200
grs, 01 bolacha de maisena, embalagem de 200 grs. – R$ 29,77 (vinte e nove reais e setenta e
sete centavos) Un, perfazendo o valor total da contratação em R$ 295.973,34 (duzentos e
noventa e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 04 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 204/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais ambulatoriais,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas C. B.
S. Médico Científica S/A: Item 199 – Luva nitrílica de procedimento nao cirúrgico tamanho P
Fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para proteção de
profissionais em procedimento médicos e odontológicos descartável embalagem com dados de
identificação e procedência data de validade e registro no MS caixa com 100 unidades – R$
54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) Cx – Supermax, Item 200 – Luva nitrílica de
procedimento nao cirúrgico tamanho P fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó
ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos
descartável embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no
MS caixa com 100 unidades – R$ 54,40 (cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) Cx –
Supermax, Item 242 – Respirador dobrável PFF 2 contra partículas de origem biológica para uso
hospitalar, ter registro no Ministério Da Saúde – Anvisa – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove
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centavos) Un – Neve, Item 272 – Seringa para 100 unidades de insulina graduada de 2 em 2 em
pacotes com 10 unid. seringa descartável com agulha de 6 mm de comprimento e 0,25 mm de
calibre (30 g) fixa, sem espaço morto, capacidade para 100 unidades de insulina, escala com
graduação de 2 em 2 unidades. Corpo único, agulha acoplada no corpo da seringa no processo
de produção (monobloco), corpo embolo-polimero plástico, agulha meta siliconizada, bisel
trifacetado. Protetores da agulha e embolo. A Esterilidade e garantida ate que os protetores das
extremidades sejam removidas ou danificadas. Produto estéril. Esterilizado a cobalto 60. devera
atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006 e apresentar o selo de aprovação do INMETRO. Conforme
portaria n. 503 de 29 de dezembro de 2011. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Un – BD Ultra Fine, Item 321 – Tira de teste p/ glicosímetro (active verde) para o aparelho de marca Roche,
modelo Accu-check active. (verde). Cx c/ 50 unidades. – R$ 34,95 (trinta e quatro reais e
noventa e cinco centavos) Cx – Accu Chek Active, Item 322 – Tira de teste p/ glicosímetro (active
verde) para o aparelho de marca Roche, modelo accu-check active. (verde). Cx c/ 50 unidades
– R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) Cx – Accu Chek Active, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 47.403,50 (quarenta e sete mil, quatrocentos e três reais e
cinquenta centavos); Oxi Química Ltda.: Item 54 – Avental cirúrgico 100% polipropileno XXG azul
gr50 gramatura 50. Produto confeccionado em nao tecido 100% polipropileno tendo a finalidade
de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros superiores. Medidas de
aproximadamente alt: 130cm X larg: 150cm. Punho de malha. Contendo tiras de amarração na
gola e na cintura. – R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos) Un – Septi, Item 55 – Avental
cirúrgico 100% polipropileno XXG azul gr50 gramatura 50. Produto confeccionado em nao tecido
100% polipropileno tendo a finalidade de uso como cobrir e proteger a região do tórax e membros
superiores. Medidas de aproximadamente alt: 130cm X larg: 150cm. Punho de malha. Contendo
tiras de amarração na gola e na cintura. – R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove centavos) Un
– Septi, Item 59 – Avental odontológico descartável, nao estéril, 100% polipropileno - SMS,
Gramatura mínima de 40g/m2 composto de 3 camadas. Duas camadas de fibras longas e continuas
c/ resistência mecânica e maleabilidade uma camada por trama de microfibras que age como
barreira microbiana, nao inflamável, impermeável – R$ 7,69 (sete reais e sessenta e nove
centavos) Un – Septi, Item 215 – Macacão de segurança em TNT/Polipropileno tam: G
confeccionado com nao tecido polipropileno com uma camada de filme polietileno de alta densidade
CA confeccionado com costuras reforçadas com abertura frontal e zíperes com e sem pala
protetora com elásticos no capuz, mangas e tornozelos. Nível de segurança classificação tipo 6.
– R$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos) Un – Volk, Item 216 – Macacão de segurança em
TNT/Polipropileno tam: M confeccionado com nao tecido polipropileno com uma camada de filme
polietileno de alta densidade CA confeccionado com costuras reforçadas com abertura frontal e
zíperes com e sem pala protetora com elásticos no capuz, mangas e tornozelos. Nível de
segurança classificação tipo 6. – R$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos) Un – Volk, Item
217 – Macacão de segurança em TNT/Polipropileno tam:GG confeccionado com nao tecido
polipropileno com uma camada de filme polietileno de alta densidade CA confeccionado com
costuras reforçadas com abertura frontal e zíperes com e sem pala protetora com elásticos no
capuz, mangas e tornozelos. Nível de segurança classificação tipo 6. – R$ 14,15 (quatorze reais
e quinze centavos) Un – Volk, perfazendo o valor total da contratação em R$ 46.155,50 (quarenta
e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos); Mhedica Service Comércio e
Manutenção Ltda.: Item 140 – Filtro de barreira HMEF adulto - filtro de barreira hygrobac bacteriano adulto eficiência de filtração 99,99% por partícula de 0,5um resistência ao fluxo <0,2kpa 30l/
min volume corrente 250 a 1000 ml espaço morto 35ml conector interno diâmetro interno 15mm
diâmetro externo 22mm modelo linha reta. – R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) Un
– Zhejiang, Item 141 – Filtro de barreira HMEF adulto filtro de barreira hygrobac bacteriano adulto
eficiência de filtração 99,99% por partícula de 0,5um resistência ao fluxo <0,2kpa 30l/min volume
corrente 250 a 1000 ml espaço morto 35ml conector interno diâmetro interno 15mm diâmetro
externo 22mm modelo linha reta. – R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) Un –
Zhejiang, Item 163 – Frasco para umidificador – R$ 14,00 (quatorze reais) Frs – Protec, Item 224
– Máscara n/ reinalacao com reservatório adulto / pediátrica - Hudson – CNPH – R$ 19,00
(dezenove reais) Un – Protec, Item 225 – Mascara p/ administração O2 p/ traqueostomia PVC
COM conector de polipropileno e fixação de elástico para oxigênio. – R$ 15,00 (quinze reais) Un
– Protec, Item 273 – Sistema de aspiração 14FR para endotraqueal marca de graduação numérica
na extensão do tubo, translucido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração,
manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do
profissional com o sistema e a secreção, diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada.
Apresenta via de irrigação. para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes
conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. – R$ 55,00 (cinquenta
e cinco reais) Un – Shenzen Ruide Medical, Item 274 – Sistema de aspiração 14FR para
traqueostomia – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) Un – Shenzen Ruide Medical, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 25.685,00 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais);
Renato Isidoro – ME: Item 218 – Macacão de segurança em TNT/Polipropileno tam: XXG
confeccionado com nao tecido polipropileno com uma camada de filme polietileno de alta densidade CA confeccionado com costuras reforçadas com abertura frontal e zíperes com e sem pala
protetora com elásticos no capuz, mangas e tornozelos. Nível de segurança classificação tipo 6.
– R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) Un – Volk, Item 219 – Macacão de segurança em
TNT/Polipropileno tam: XXG confeccionado com nao tecido polipropileno com uma camada de
filme polietileno de alta densidade CA confeccionado com costuras reforçadas com abertura
frontal e zíperes com e sem pala protetora com elásticos no capuz, mangas e tornozelos. Nível
de segurança classificação tipo 6. – R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos) Un – Volk,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 14.175,00 (quatorze mil, cento e setenta e cinco
reais); Farma 2 Produtos para Saúde Ltda. – EPP: Item 43 – Atadura de algodão 10cm X 18mt
ortopédico, confeccionada em fibras de algodão cru, cor natural. Contendo em uma das faces
uma camada de goma solúvel. Apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente
em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificação. Procedência, data de
validade e registro no M.S. – R$ 0,53 (cinquenta e três centavos) Rol – Ortobom, Item 44 –
Atadura de algodão 15cm X 18mt ortopédico. Confeccionada em fibras de algodão cru, cor
natural. Contendo em uma das faces, uma camada de goma solúvel. apresentando relativa
impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificação procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 0,63 (sessenta e três
centavos) Rol – Ortobom, Item 45 – Atadura de algodão 20cm X 18mt ortopédico. Confeccionada
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em fibras de algodão cru, cor natural. Contendo Em Uma Das Faces Uma Camada De Goma
Solúvel, Apresentando Relativa Impermeabilidade, Enrolada Uniformemente Em Papel Apropriado
Com Embalagem Contendo Dados De Identificação. Procedência, data de validade, registro no
M.S. – R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) Rol – Ortobom, Item 46 – Atadura de algodão 20cm
X 18mt ortopédico. Confeccionada em fibras de algodão cru, cor natural. Contendo em uma das
faces uma camada de goma solúvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada
uniformemente em papel apropriado com embalagem contendo dados de identificação.
procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,94 (noventa e quatro centavos) Rol –
Ortobom, Item 47 – Atadura de crepom medindo 20cm de largura 1,80m com pacote c/ 12
unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento
de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) Rol – Medi House, Item 231 – Papel grau cirúrgico
tamanho 150mm X 300 mm resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca
opaca e a outra transparente, descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de
identificação e procedência e validade registro no MS. com fita protetora autocolante – R$ 0,33
(trinta e três centavos) Un – Hospflex, Item 232 – Papel grau cirúrgico tamanho 150mm X 300 mm
resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente,
descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de identificação e procedência e validade
registro no MS. com fita protetora autocolante – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Un – Hospflex,
Item 235 – Papel grau cirúrgico tamanho 450mm X 600mm resistente a esterilização e ao manuseio,
atoxico, com uma face branca opaca e a outra transparente, descartável, tamanho 450mm X
600mm, com fita protetora. Com dado de identificação e procedência. A, Validade e registro no
M.S. Embalagem com 200 unidades. – R$ 2,11 (dois reais e onze centavos) Un – Hospflex, Item
246 – Ringer com lactato 500 ml bolsa - sistem fechado – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco
centavos) Un – JP, Item 247 – Ringer com lactato 500 ml bolsa - sistem fechado – R$ 2,85 (dois
reais e oitenta e cinco centavos) Un – JP, Item 248 – Ringer simples 500 ml bolsa - sistema
fechado. – R$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos) Un – JP, Item 309 – Soro fisiológico
cloreto de sódio 0,9% bolsa com 1000ml – R$ 4,05 (quatro reais e cinco centavos) Un – JP, Item
310 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% 100ml – R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos)
Frs – JP, Item 311 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% 100ml – R$ 2,25 (dois reais e vinte e
cinco centavos) Frs – JP, Item 312 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% 250ml – R$ 2,27 (dois
reais e vinte e sete centavos) Un – JP, Item 313 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% 500ml –
R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) Frs – JP, Item 314 – Soro fisiológico cloreto de
sódio 0,9% bolsa com 250ml – R$ 2,27 (dois reais e vinte e sete centavos) Un – JP, Item 315 –
Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa com 500 ml – R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco
centavos) Un – JP, Item 316 – Soro glicosado 5% 250ml – bolsa – R$ 2,60 (dois reais e sessenta
centavos) Frs – JP, Item 317 – Soro glicosado 5% 500ml bolsa – R$ 2,80 (dois reais e oitenta
centavos) Frs – JP, perfazendo o valor total da contratação em R$ 83.099,30 (oitenta e três mil
e noventa e nove reais e trinta centavos); Med Center Comercial Ltda.: Item 01 – Abaixador de
língua em madeira (pct c/ 100 un) (espatula de madeira), descartável, formato convencional liso,
espessura e largura uniforme em toda sua extensão, procedência nacional. Dispensado de
registro no MS – R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) Pct – Theoto, Item 04 – Água
destilada frs. 1000ml para uso no processo de esterilização em autoclave nao estéril. – R$ 3,35
(três reais e trinta e cinco centavos) Frs – Cinord, Item 13 – Agulha descartável 25 X 7,0
hipodérmica descartável siliconizada, estéril, 30X8MM, haste de aço, inoxidável, com ponta bisel
trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros
dispositivos, protetor plástico embalagem individual c/ abertura asséptica. Devera constar
externamente dado de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, nº de
lote, registro no M.S. (Caixa c/ 100 unidades). – R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) Cx – SR,
Item 16 – Agulha descartável, 13 X 4,5; tipo: hipodérmica; tamanho: 13 X 4,5; apresentação:
estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico; material de fabricação: em
aço inox, siliconizada embalagem: caixa c/ 100 un; especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem. – R$ 0,10 (dez centavos) Un – SR, Item 17 – Agulha
descartável, 13 X 4,5; tipo: hipodérmica; tamanho: 13 X 4,5; apresentação: estéril, com bisel
trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico; material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: caixa c/ 100 un; especificação complementar: embalada individualmente
em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade
impressos na embalagem. – R$ 0,10 (dez centavos) Un – SR, Item 18 – Agulha descartável, 20
X 5,5 - tipo: hipodérmica; tamanho: 20 X 5,5; apresentação: estéril, com bisel trifacetado e
canhão plástico resistente e atoxico material: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un
especificação complementar: embalada individualmente em blister de acetato de celulose e papel
grau cirúrgico com data de fabricação e validade impressos na embalagem. – R$ 0,10 (dez
centavos) Un – SR, Item 19 – Agulha descartável, 25 X 7,0 tipo: hipodérmica; tamanho: 25 X 7,0
- apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico; material
de fabricação: em aço inox, siliconizada; embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar:
embalada individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de
fabricação e validade impressos na embalagem. – R$ 0,10 (dez centavos) Un – SR, Item 20 –
Agulha descartável, 25 X 7,0 tipo: hipodérmica; tamanho: 25 X 7,0 - apresentação: estéril, com
bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico; material de fabricação: em aço inox,
siliconizada; embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar: embalada individualmente
em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade
impressos na embalagem. – R$ 0,10 (dez centavos) Un – SR, Item 23 – Agulha descartável, 30
X 8Mm; hipodérmica descartável siliconizada, estéril, 30X8mm, haste de aço, inoxidável, com
ponta bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa
e outros dispositivos, protetor plástico embalagem individual c/ abertura asséptica. Devera constar
externamente dado de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, n° de
lote, registro no M.S. (Caixa c/ 100 unidades). – R$ 0,10 (dez centavos) Un – SR, Item 24 – Agulha
descartável, 30 X 8mm; hipodérmica descartável siliconizada, estéril, 30X8mm, haste de aço,
inoxidável, com ponta bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão
adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico embalagem individual c/ abertura
asséptica. devera constar externamente dado de identificação, procedência, tipo de esterilização,
data de validade, n° de lote, registro no M.S. (Caixa c/ 100 unidades). – R$ 0,10 (dez centavos)
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Un – SR, Item 25 – Agulha descartável, 40 X 12; tipo: hipodérmica; tamanho: 40 x 12; apresentação:
estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico; material de fabricação: em
aço inox, siliconizada; embalagem: cx c/ 100 un; especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem. – R$ 0,11 (onze centavos) Un – SR, Item 26 – Agulha
descartável, 40 X 12; tipo: hipodérmica; tamanho: 40 X 12; apresentação: estéril, com bisel
trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: cx c/ 100 un; especificação complementar: embalada individualmente
em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade
impressos na embalagem. – R$ 0,11 (onze centavos) Un – SR, Item 27 – Agulha descartável, 40
X 12; tipo: hipodérmica; tamanho: 40 X 12; apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão
de plástico resistente e atoxico material de fabricação: em aço inox, siliconizada embalagem: cx
c/ 100 un; especificação complementar: embalada individualmente em blister de acetato de
celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade impressos na embalagem. –
R$ 0,11 (onze centavos) Un – SR, Item 40 – Aparelho de pressão arterial adulto (selo verde) braçadeira confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro, disponível
nas cores preto, cinza, verde e rosa, * contendo o n° da portaria do INMETRO selo verde ,
manguito em PVC com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo
aneroide, com 02 anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa
de metal altamente resistente com presilha de metal, contendo o nº da portaria do INMETRO no
visor e o respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a
sua aferição individual, pera insufladora em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com
esfera de aço inox de alta durabilidade; sendo; válvula sendo metal altamente resistente com
regulagem de saída de ar sensível; dimensões do manguito: altura X comprimento (cm) 12,0cm X
22,0 cm. dimensões: da braçadeira em (cm): adulto: 14,0 X 52,0 cm: abrangência da circunferências
de braço: 18 a 36 cm. O fabricante devera possuir ISO 13485. Embalagem: individual na bolsa,
acondicionado em caixa de papelão. – R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) Un – PA Med, Item 41 –
Aparelho de pressão arterial infantil (selo verde) braçadeira confeccionada em tecido nylon,
flexível e antialérgico, fecho em velcro, disponível nas cores preto, cinza, verde e rosa, *
contendo o n° da portaria do INMETRO selo verde , manguito em PVC com duas saídas, de alta
durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo aneroide, com 02 anos de garantia, com escala
de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa de metal altamente resistente com presilha de
metal, contendo o n° da portaria do INMETRO no visor e o respectivo selo de aferição inicial no
produto em forma de lacre; sendo necessária a sua aferição individual, pera insufladora em PVC,
com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; sendo; válvula
sendo metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível; dimensões do manguito:
altura X comprimento (cm) 12,0cm X 22,0 cm. dimensões: da braçadeira em (cm): adulto: 14,0 X
52,0cm: abrangência da circunferências de braço: 18 a 36 cm. O fabricante devera possuir ISO
13485. Embalagem: individual na bolsa, acondicionado em caixa de papelão. – R$ 59,00 (cinquenta
e nove reais) Un – PA Med, Item 42 – Aparelho de pressão arterial obeso (selo verde) braçadeira
confeccionada em tecido nylon, flexível e antialérgico, fecho em velcro, disponível nas cores
preto, cinza, verde e rosa, * contendo o n° da portaria do INMETRO selo verde, manguito em PVC
com duas saídas, de alta durabilidade, com tubos preto, manômetro do tipo aneroide, com 02
anos de garantia, com escala de 0 a 300 mm/hg divisão de escala 2mmhg, caixa de metal
altamente resistente com presilha de metal, contendo o n° da portaria do INMETRO no visor e o
respectivo selo de aferição inicial no produto em forma de lacre; sendo necessária a sua
aferição individual, pera insufladora em PVC, com sistema de fluxo de ar em metal, com esfera de
aço inox de alta durabilidade; sendo; válvula sendo metal altamente resistente com regulagem de
saída de ar sensível; dimensões do manguito: altura X comprimento (cm) 12,0cm X 22,0 cm.
Dimensões: da braçadeira em (cm): adulto: 14,0 X 52,0cm: abrangência da circunferências de
braço: 18 a 36 cm. O fabricante devera possuir ISO 13485. Embalagem: individual na bolsa,
acondicionado em caixa de papelão. – R$ 76,00 (setenta e seis reais) Un – PA Med, Item 61 –
Balança digital pediátrica capacidade 25 kg gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade
na cor branco,concha anatômica em polipropileno injetado na cor branco, anti-germes, totalmente
higienizavel. Display LCD (cristal liquido) de alta resolução, com backlignt de cor branco permite
melhor visualização. Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de
nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesa. Dispositivo indicador de nível - tipo
bolha proteção contra sobrecarga mecânica. dimensões da cobertura: 30LX28PX9,5Acm
dimensões da concha: 55PX33LX8,5Acm modelo com selo do INMETRO. – R$ 740,00 (setecentos
e quarenta reais) Un – Balmax, Item 74 – Campo operatório descartável 45CM X 50cm (Cf.
Portaria 106/2003-INMETRO) constituído de fios 100% algodão, alvejado e hidrofilizado, com 04
camadas sobrepostas bordas overlocadas, contendo 01 cadarço em uma das extremidades de
aproximadamente 30cm, peso 35g. Com filamento radiopaco - NBR 146767, constando
externamente dados de identificação) – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un –
American / Elena, Item 75 – Campo operatório descartável 45cm X 50cm (Cf. Portaria 106/2003INMETRO) constituído de fios 100% algodão, alvejado e hidrofilizado, com 04 camadas sobrepostas
bordas overlocadas, contendo 01 cadarço em uma das extremidades de aproximadamente
30cm, peso 35g. Com filamento radiopaco - NBR 146767, constando externamente dados de
identificação) – R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) Un – American / Elena, Item 87 –
Cateter intravenoso G 20 X 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, estéril em poliuretano,
resistente, flexível a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho G20X1 ¼ polegadas (1.1X32mm) com
sistema de proteção da agulha apos punção, com conector rígido, tipo Luer Lock embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente. – R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)
Un – Descarpack, Item 88 – Cateter intravenoso no.22 G radiopaco, estéril em poliuretano,
resistente, flexível a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho G22X1 ¼ polegadas (1.1X32mm) com
sistema de proteção da agulha apos punção, com conector rígido, tipo Luer Lock embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. e o
produto devera obedecer a legislação atual vigente. – R$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos)
Un – Descarpack, Item 98 – Coletor de urina adulto nao estéril. Frasco – R$ 0,25 (vinte e cinco
centavos) Un – Cral, Item 99 – Coletor de urina sistema aberto - bolsa coletora com capacidade
de 1200 ml. C/ Válvula anti-refluxo, pinça corta fluxo, membrana auto cicatrizante para coleta de
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amostra, válvula de drenagem ampla e ergonômica, adaptador para sonda escalonado. Embalagem
c/ dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 3,00 (três reais) Un –
Medsonda, Item 100 – Coletor de urina sistema fechado - bolsa coletora com capacidade de 2000
ml. C/ válvula anti-refluxo, pinça corta fluxo, membrana auto cicatrizante para coleta de amostra,
válvula de drenagem ampla e ergonômica, adaptador para sonda escalonado. embalagem c/
dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$ 3,20 (três reais e vinte
centavos) Un – Descarpack, Item 117 – Equipo microgotas c/ câmara graduada, 100 a 150ml
peças c/ escala de 1/1 ml, injetor na câmara com borracha cicatrizante, filtro de entrada de ar
(hidrofobo), alça de sustentação de câmara, câmara de gotejamento flexível e transparente,
microgotejador, (relação 60 gotas ml) ponta perfurante (penetrador) adaptação em frasco, ampolas,
bolsas protetor da ponta perfurante (penetrador) pinça corta-fluxo, tubo flexível transparente,
pinça rolete, conector Luer macho (encaixe por pressão) protetor de conector estéril, descartável,
embalado individualmente c/ dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização,
validade, nr do lote e registro no M.S. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Biosani, Item
118 – Equipo microgotas c/ câmara graduada, 100 a 150ml peças c/ escala de 1/1 ml, injetor na
câmara com borracha cicatrizante, filtro de entrada de ar (hidrofobo), alça de sustentação de
câmara, câmara de gotejamento flexível e transparente, microgotejador, (relação 60 gotas ml)
ponta perfurante (penetrador) adaptação em frasco, ampolas, bolsas protetor da ponta perfurante
(penetrador) pinça corta-fluxo, tubo flexível transparente, pinça rolete, conector Luer macho
(encaixe por pressão) protetor de conector estéril, descartável, embalado individualmente c/
dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nr do lote e registro
no M.S. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Biosani, Item 119 – Equipo microgotas com
injetor lateral sistema fechado. Entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. Fabricado
em PVC transparente e atoxico. Possui tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m.
Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por oxido de etileno, com dados de identificação.
Validade. Procedência e registro no M.S. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Biosani,
Item 121 – Equipo p/ alimentação enteral (frasco/bolsa) estéril. Cor azul. Lanceta perfurante para
conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível p/ visualização do gotejamento. Extensão em
PVC azul. Controlador de fluxo. Conexão Luer p/ dispositivo de acesso venoso. Registro no M.S.
Data de validade. – R$ 1,00 (um real) Un – Descarpack, Item 122 – Equipo p/ alimentação enteral
(frasco/bolsa) estéril. Cor azul. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução.
Câmara flexível p/ visualização do gotejamento. Extensão em PVC azul. Controlador de fluxo.
Conexão Luer p/ dispositivo de acesso venoso. Registro no M.S. data de validade. – R$ 1,00 (um
real) Un – Descarpack, Item 123 – Equipo p/ alimentação enteral (frasco/bolsa) estéril. Cor azul.
Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução. Câmara flexível p/ visualização do
gotejamento. Extensão em PVC azul. Controlador de fluxo. Conexão Luer p/ dispositivo de
acesso venoso. Registro no M.S. Data de validade. – R$ 1,00 (um real) Un – Descarpack, Item
128 – Escova endocervical estéril apresentação: caixa com 250 unidades – R$ 0,23 (vinte e três
centavos) Un – Kolplast, Item 130 – Esparadrapo impermeável cor branca 10cm. X 4,5m. cor
branca. Confeccionado com tecido 100% algodão. Facilidade no rasgo. Resina acrílica e adesiva
a base de borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades. Enrolado em carretel em
embalagem com dados de identificação., procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 7,85
(sete reais e oitenta e cinco centavos) Rol – Missner Adpele, Item 131 – Esparadrapo impermeável
cor branca 10cm.X4,5m. Cor branca. Confeccionado com tecido 100% algodão. Facilidade no
rasgo. Resina acrílica e adesiva a base de borracha natural, com excelente adesão, isento de
sujidades. Enrolado em carretel em embalagem com dados de identificação., procedência, data
de validade e registro M.S. – R$ 7,85 (sete reais e oitenta e cinco centavos) Rol – Missner Adpele,
Item 132 – Esparadrapo impermeável cor branca 10cm.X4,5m. Cor branca. Confeccionado com
tecido 100% algodão. Facilidade no rasgo. Resina acrílica e adesiva a base de borracha natural,
com excelente adesão, isento de sujidades. Enrolado em carretel em embalagem com dados de
identificação., procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 7,85 (sete reais e oitenta e
cinco centavos) Rol – Missner Adpele, Item 133 – Especulo vaginal descartável tam. M caixa c/
100 unidades, produzido em poliestireno cristal, válvulas anatômicas articuladas de contornos
lisos e regulares sem protuberâncias e indeformável, encaixa deslizante, dispositivos de abertura
(parafuso borboleta) registro na Anvisa com certificado de qualidade – R$ 0,94 (noventa e
quatro centavos) Un – Vagispec, Item 137 – Estetoscópio simples adulto auscultador em alumínio,
tubo Y em PVC – R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) Un – Advantive, Item 142 – Fio Cat
Gut cromado no. 2.0 c/ ag. Cx. c/ 24un – R$ 89,50 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos) Cx
– Technofio, Item 152 – Fita micropore 10cm X 10cm fita hipoalergênica p/ curativos em geral
confeccionada c/ nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico distribuída
uniformemente em toda sua extensão, c/ dimensão de 10 cm X 10 m, cor branca com capa,
excelente adesão isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem c/ dados de
identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 7,69 (sete reais e sessenta
e nove centavos) Rol – Ciex, Item 153 – Fita micropore 2,5cm X 10 m - fita hipoalergênica p/
curativos em geral confeccionada c/ nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua extensão, c/ dimensão de 2,5 cm X 10 m,
cor branca com capa, excelente adesão isenta de sujidades, enrolada em carretel,em embalagem
c/ dados de identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 2,04 (dois reais
e quatro centavos) Un – Ciex, Item 154 – Fita micropore 2,5cm X 10 m - fita hipoalergênica p/
curativos em geral confeccionada c/ nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua extensão, c/ dimensão de 2,5 cm X 10 m,
cor branca com capa, excelente adesão isenta de sujidades, enrolada em carretel,em embalagem
c/ dados de identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 2,04 (dois reais
e quatro centavos) Un – Ciex, Item 155 – Fita teste para autoclave 19mm X 30 m - fita na cor
creme c/ listras. para fechamento e identificação em pacotes de tecido a serem esterilizados em
autoclave a vapor, apos exposição ao ciclo, as letras alteram a cor embalagem c/ dados de
identificação, procedência, validade e registro no M.S. (Fita para autoclave) – R$ 3,20 (três reais
e vinte centavos) Un – Ciex, Item 156 – Fita teste para autoclave 19mm X 30 m - fita na cor creme
c/ listras. Para fechamento e identificação em pacotes de tecido a serem esterilizados em
autoclave a vapor, apos exposição ao ciclo, as letras alteram a cor embalagem c/ dados de
identificação, procedência, validade e registro no M.S. (Fita para autoclave) – R$ 3,20 (três reais
e vinte centavos) Un – Ciex, Item 160 – Frasco p/ citologia redondo p/ 03 laminas com tampa. – R$
0,26 (vinte e seis centavos) Un – Firstlab, Item 183 – Lanceta p/ lancetador 30g espessura ultra
fina com ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, esterilizadas por radiação
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gama. Espessura 30g. Caixa c/ 100 unidades. – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) Cx – GTech, Item 187 – Luva descartável cirúrgica n. 7,0 - luva cirúrgica estéril confeccionada em
composto especial de látex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil,
flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias
longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica., lubrificado bio absorvível,
embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo em papel grau
cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica.
c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de
validade e certificado de aprovação. – R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) Un – Sanro, Item
188 – Luva descartável cirúrgica n. 7,0 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto
especial de látex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e
resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para
melhor fixação no punho c/ trava mecânica., lubrificado bio absorvível, embalagem envelope
interno com identificação das luvas, envelope externo em papel grau cirúrgico selada a quente
nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica. c/ dados de identificação
em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e certificado de
aprovação. – R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) Un – Sanro, Item 189 – Luva descartável
cirúrgica n. 7,5 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de látex natural que
lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico,
com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava
mecânica., lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas,
envelope externo em papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior
que permite abertura asséptica. c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo
método raio gama, com data de validade e certificado de aprovação. – R$ 1,26 (um real e vinte e
seis centavos) Un – Sanro, Item 190 – Luva descartável cirúrgica n. 7,5 - luva cirúrgica estéril
confeccionada em composto especial de látex natural que lhe da as características de alta
sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado,
reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica., lubrificado
bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo em
papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura
asséptica. c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com
data de validade e certificado de aprovação. – R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) Un –
Sanro, Item 195 – Luva descartável cirúrgica no. 8,0 - luva cirúrgica estéril confeccionada em
composto especial de látex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil,
flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias
longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica., lubrificado bio absorvível,
embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo em papel grau
cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica.
c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de
validade e certificado de aprovação. – R$ 1,26 (um real e vinte e seis centavos) Par – Sanro, Item
201 – Luva para procedimento tam. G (Cx. c/ 100un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90
(trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item 202 – Luva para procedimento tam.
G (Cx. c/ 100un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável,
embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa
com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa
centavos) Cx – Lemgruber, Item 203 – Luva para procedimento tam. G (Cx. c/ 100un) em látex
natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de
identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com
certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item
204 – Luva para procedimento tam. M (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90
(trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item 205 – Luva para procedimento tam.
M (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável,
embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa
com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa
centavos) Cx – Lemgruber, Item 206 – Luva para procedimento tam. M (Cx. c/ 100 un) em látex
natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de
identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com
certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber,
Item 207 – Luva para procedimento tam. M (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90
(trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item 208 – Luva para procedimento tam.
M (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável,
embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa
com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa
centavos) Cx – Lemgruber, Item 209 – Luva para procedimento tam. M (Cx. c/ 100 un) em látex
natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de
identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com
certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item
210 – Luva para procedimento tam. P (Cx. c /100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90
(trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item 211 – Luva para procedimento tam.
P (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável,
embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa
com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa
centavos) Cx – Lemgruber, Item 212 – luva para procedimento tam. P (Cx. c/ 100 un) em látex
natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de
identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com
certificado de aprovação. – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item
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213 – Luva para procedimento tam. P (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro,
levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de
validade e registro M.S. Caixa com 100 unidades. Com certificado de aprovação. – R$ 31,90
(trinta e um reais e noventa centavos) Cx – Lemgruber, Item 214 – Luva para procedimento tam.
XP (Cx. c/ 100 un) em látex natural. Nao estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável,
embalagem com dados de identificação. e procedência. Data de validade e registro M.S. Caixa
com 100 unidades. Com certificado de aprovação. (C.A.) – R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa
centavos) Cx – Lemgruber, Item 221 – Malha tubular ortopédica tamanho 10 cm X 25 m constituída
de fios de algodão binados, tipo punho simples de malha, elasticidade de malha c/ elasticidade
adequada, isenta de defeitos, embalagem constando externamente identificação,
procedência,data de validade e registro no M.S. – R$ 12,00 (doze reais) Rol – Polar Fix, Item 226
– Óleo age (ácidos graxos essenciais) produto rico em ácidos graxos especiais, contendo ainda
triglicerídeos de cadeia media-tcm, vitaminas A e E e Lecitina de soja que, em conjunto, agem na
hidratação preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam
no processo de cicatrização de feridas com registro na Anvisa como correlato classe de risco
III para uso em pele integra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colabamento. Apresentação:
frasco 200ml – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Frs – Nutriex, Item 227 – Óleo age (ácidos
graxos essenciais) produto rico em ácidos graxos especiais, contendo ainda triglicerídeos de
cadeia media-tcm, vitaminas A e E e Lecitina de soja que, em conjunto, agem na hidratação
preventiva, além de possuírem propriedades emolientes que protegem a pele e auxiliam no
processo de cicatrização de feridas com registro na Anvisa como correlato classe de risco III
para uso em pele integra e tratamento de feridas. Embalagem anti-colabamento. apresentação:
frasco 200ml – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Frs – Nutriex, Item 228 – Otoscópio c/ cabo
de metal com no mínimo 5 espéculos em plástico, para pilha media, c/ estojo. – R$ 312,00
(trezentos e doze reais) Un – MD, Item 236 – Papel grau cirúrgico 20cm largura rolo c/ 100m
resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e a outra
transparente, descartável, tamanho 20X100 metros. Com dados de identificação., procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Un – Pollitex, Item 252 – Scalp 23
dispositivo descartável para infusão endovenosa, constituído por agulha c/ protetores, asas de
empunhadura e fixação e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade
com a NBR9753, e totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. Calibre 23g,
embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro M.S. – R$ 0,22
(vinte e dois centavos) Un – Safer, Item 253 – Scalp 25 dispositivo descartável para infusão
endovenosa, constituído por agulha c/ protetores, asas de empunhadura e fixação e tubo
extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a NBR9753, e totalmente
livre de deformidades que prejudiquem seu uso. Calibre 25g, embalagem com dados de
identificação e procedência data de validade e registro M.S. – R$ 0,22 (vinte e dois centavos) Un
– Safer, Item 255 – Seringa de plástico descartável 10ml s/ agulha com bico confeccionada em
polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico transparente
permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O Produto deve apresentar rigidez e resistência
mecânica. condizentes com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras.
A rolha do embolo confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas
apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração
ou injeção nao se separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização
da dosagem a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31.
– R$ 0,32 (trinta e dois centavos) Un – SR, Item 256 – Seringa de plástico descartável 10ml s/
agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o
produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. o
produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica. condizentes com a sua utilização
estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras. A rolha do embolo confeccionada em
borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte assegurando
deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção nao se separa a haste
apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a embalagem devera
estar de acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31. – R$ 0,32 (trinta e dois centavos)
Un – SR, Item 257 – Seringa de plástico descartável 10ml s/ agulha com bico confeccionada em
polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico transparente
permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. o produto deve apresentar rigidez e resistência
mecânica. condizentes com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras.
A rolha do embolo confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas
apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração
ou injeção nao se separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização
da dosagem a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31.
– R$ 0,32 (trinta e dois centavos) Un – SR, Item 275 – Solução de Lugol shiller frasco 1000 ml –
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) Lt – Antares, Item 276 – Sonda de aspiração no. 10 embalagem
com dados de identificação. e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,46
(quarenta e seis centavos) Un – Biosani, Item 277 – Sonda de aspiração no. 10 embalagem com
dados de identificação. e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,46 (quarenta e
seis centavos) Un – Biosani, Item 280 – Sonda de aspiração no. 16 embalagem com dados de
identificação. e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,55 (cinquenta e cinco
centavos) Un – Biosani, Item 281 – Sonda de aspiração no. 16 embalagem com dados de
identificação. e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,55 (cinquenta e cinco
centavos) Un – Biosani, Item 285 – Sonda enteral nº 08 – R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos)
Un – Solumed, Item 288 – Sonda de folley nº 16 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e
permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização. registro M.S. – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Un –
Descarpack, Item 289 – Sonda de folley n° 18 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e
permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) Un –
Descarpack, Item 297 – Sonda uretral no. 06 estéril confeccionada em polivinil atoxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
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com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no
M.S. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un – Biosani, Item 298 – Sonda uretral no. 08 estéril
confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade. registro no M.S. – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un –
Biosani, Item 308 – Sonda uretral nr 16 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no
M.S. – R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos) Un – Biosani, Item 327 – Tubo endotraqueal descartável
C/B 36=9,0 - Tubo endotraqueal desc. transparente oral/nasal c/ balão n° 36 (9,0) em PVC estéril,
com extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a
parte obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo
de validade, registro M.S. – R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) Un – Medix, Item
328 – Tubo endotraqueal descartável C/B 36=9,0 - Tubo endotraqueal desc. transparente oral/
nasal c/ balão n° 36 (9,0) em PVC estéril, com extremidades para conexão dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de fabricação,
embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,49 (quatro reais
e quarenta e nove centavos) Un – Medix, perfazendo o valor total da contratação em R$
258.624,40 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta
centavos); Vale Comercial EIRELI: Item 32 – Álcool iodado 0,1% frs c/ 1 litro com embalagem
opaca. Dados e procedência data de validade. Identificação e registro no M.S. Frasco 1000ml. –
R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) Lts – Vic Pharma, Item 39 – Aparelho de barbear
descartável, c/ 2 laminas em aço inoxidável revestido c/ platina cromo e politetrafluoretileno,
resinas hemoplásticas hidratantes e alumínio com dados de identificação procedência. – R$ 0,78
(setenta e oito centavos) Un – Maxicor, Item 49 – Atadura tipo crepom, 10cm X 4,5m Pct. c/ 12 un.
Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas, acabadas e
elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento de defeitos,
embalagem com dados de identificação., procedência, data de validade e registro no M.S. – R$
0,40 (quarenta centavos) Rol – Orthocrem, Item 50 – Atadura tipo crepom, 15cm X 4,5m. Pacote
c/ 12 unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento
de defeitos, embalagem com dados de identificação., procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 0,60 (sessenta centavos) Rol – Orthocrem, Item 51 – Atadura tipo crepom, 15cm X 4,5m
pacote c/ 12 unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas
delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica),
isento de defeitos, embalagem com dados de identificação., procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,60 (sessenta centavos) Rol – Orthocrem, Item 53 – Avental cirúrgico
100% polipropileno GG azul – R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos) Un – Esterili Med, Item 80
– Cânula de traqueostomia descartável no. 7,5 transparente composta por cânula externa com
balão tampa de vedação linha em local visível acabamento que nao cause traumatismo traqueal
mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio embalagem estéril com dados de identificação
e procedência data tipo da esterilização e tempo de validade e registro no M.S – R$ 23,50 (vinte
e três reais e cinquenta centavos) Un – CPL, Item 81 – Anula de traqueostomia descartável no.7,0
transparente composta por cânula externa com balão tampa de vedação linha em local visível
acabamento que nao cause traumatismo traqueal mandril com ponta arredondada e de fácil
manuseio embalagem estéril com dados de identificação e procedência data tipo da esterilização
e tempo de validade e registro no M.S – R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) Un –
CPL, Item 82 – Cânula de traqueostomia metal longa n 06 – R$ 75,00 (setenta e cinco reais) Un –
Cir. Brasil, Item 83 – Cânula de traqueostomia no. 8,0 C/B descartável confec. em material, atoxico
flexível transparente, composta por cânula externa c/balão, tampa de vedação, linha em local
visível acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de
fácil manuseio, embalagem estéril com dados de identificação, procedência, data e tipo da
esterilização, tempo de validade e registro no M.S. – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos)
Un – Vitagold, Item 95 – Clips em plástico para ECG – adulto – R$ 114,00 (cento e quatorze reais)
Un – Globaltech, Item 101 – Coletor incontinência urinaria c/ ext. equipo (coletor) de incontinência
urinaria com dados de identificação, tempo de validade e registro no M.S. – R$ 0,64 (sessenta e
quatro centavos) Un – Medsonda, Item 102 – Coletor incontinência urinaria c/ ext. equipo (coletor)
de incontinência urinaria com dados de identificação, tempo de validade e registro no M.S. – R$
0,64 (sessenta e quatro centavos) Un – Medsonda, Item 104 – Compressa cirúrgica, med. 45cm
de largura por 50 cm de compr. 100% algodão nao estéril c/ 4 camadas, com fios 100% algodão,
quatro camadas, com ou sem elemento radiopaco, com costura over lock c/ cadarço, boa
absorção, macia de cor branca, isento de impureza, alvejante óptico e alcalis, amido de resíduos
de detergente, embalagem c/ 50 unidades, embalagem com dados de identificação,
procedência,data de validade e registro no M.S. – R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) Un –
American, Item 108 – Descartador coletor de material perfuro cortante caixa com 10 unidades,
(agulha, seringas, bisturi, etc). Fabricação de acordo c/ as normas da ABNT NBR 3858 de maio
de 1997 e IDT NEA 55, Na cor amarela, impresso de acordo com as normas NBR 7500 Com
simbologia de material infectante, e normas de uso, kit composto de: 0 caixa de fabricada em
papelão. ondulado c/ trava para lacre, elimina o de fitas adesivas, duas alças duplas nas laterais
p/ transporte, evitando contato com o corpo ao ser transportado. B) Cinto e fundo protetores,
fabricado em papelão. Couro (rígido), contra perfurações. C) Saco plástico cor amarela impresso
com instruções de montagem, com dupla finalidade: 1- Tipo sacola p/ transporte ate a unidade, 2
- Forração total (interna) contra umidade. D) Bandeja de forma baixa, impermeabilização c/ resina
anti umidade p/ recebimento de líquidos. Capacidade: 20 litros, utilidade: 18 litros. – R$ 85,00
(oitenta e cinco reais) Cx – Descarbox, Item 145 – fio cirúrgico agulhado nylon 2.0 cx. c/ 24 und.
– R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 146 – Fio cirúrgico agulhado nylon 2.0 cx. c/ 24
und. – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 147 – Fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar
fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0 nylon com 45 cm agulha 30mm com
curvatura de 3/8 circulo triangular cor preto cuticular acondicionado em envelope secundário
estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto
devera constar o registro no Ministério da Saúde. – R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) Un –
Bioline, Item 164 – Gaze cortada estéril 7,5 X 7,5cm pct. c/ 10 compressa de gaze 7,5cm largura
X 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão esterilizado,
isenta de amido, alvejante óptico e resíduo de detergente, ácidos, alcalis com dobras p/ dentro
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em toda a sua extremidade. Hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes, com 10 unidades,
embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, registro no M.S. – R$
0,43 (quarenta e três centavos) Pct – American, Item 165 – Gaze cortada estéril 7,5 X 7,5cm pct.
c/ 10 compressa de gaze 7,5cm largura X 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2, confeccionada
em tecido 100% algodão esterilizado, isenta de amido, alvejante óptico e resíduo de detergente,
ácidos, alcalis com dobras p/ dentro em toda a sua extremidade. Hidrofila, de cor branca,
acondicionada em pacotes, com 10 unidades, embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) Pct –
American, Item 166 – Gaze cortada estéril 7,5 X 7,5cm pct. c/ 10 compressa de gaze 7,5cm
largura X 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão
esterilizado, isenta de amido, alvejante óptico e resíduo de detergente, ácidos, alcalis com
dobras p/ dentro em toda a sua extremidade. Hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes,
com 10 unidades, embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, registro
no M.S. – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) Pct – American, Item 167 – Gaze cortada estéril 7,5
X 7,5cm pct. c/ 10 compressa de gaze 7,5cm largura X 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2,
confeccionada em tecido 100% algodão esterilizado, isenta de amido, alvejante óptico e resíduo
de detergente, ácidos, alcalis com dobras p/ dentro em toda a sua extremidade. Hidrofila, de cor
branca, acondicionada em pacotes, com 10 unidades, embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,43 (quarenta e três centavos) Pct –
American, Item 169 – Gel para uso em ultrassom galão de 05 litros - gel para ultrassonografia,
ECG, fabricado c/ matéria de prima de alta qualidade nao gorduroso, hidratante, solúvel em água
e de fácil remoção, PH neutro, embalagem com dados de identificação e procedência. Prazo de
validade de 1 ano no mínimo a partir da data de entrega. – R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte
centavos) Gal – Renylab, Item 170 – Gel para uso em ultrassom galão de 05 litros gel para
ultrassonografia, ECG, fabricado c/ matéria de prima de alta qualidade nao gorduroso, hidratante,
solúvel em água e de fácil remoção, PH neutro, embalagem com dados de identificação e
procedência. prazo de validade de 1 ano no mínimo a partir da data de entrega. – R$ 16,20
(dezesseis reais e vinte centavos) Gal – Renylab, Item 177 – Lamina de vidro para microscopia
c/ lateral fosca 25X75mm caixa com 50 unidades. – R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) Un –
Labor Import, Item 178 – Lamina fosca lapidada apresentação: caixa c/ 50 unidades – R$ 0,14
(quatorze centavos) Un – Labor Import, Item 179 – Lamina para bisturi no. 11 descartável, estéril,
confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser
embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando
a abertura e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica, acondicionada em caixas de
acordo c/ o dispositivo da Lei n° 8078/90 contendo 100 un por caixa, embaladas c/ dados de
identificação e procedência, validade e registro no M.S. - R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un –
Uniqmed, Item 184 – Lençol descartável 50cm X 50m hospitalar de papel 100% celulose virgem
branco luxo de fibras longas medida: 50cm X 50m. (Pocos pel) – R$ 6,25 (seis reais e vinte e
cinco centavos) Rol – Fortclean, Item 186 – Luva nitrílica de procedimento nao cirúrgico luva de
procedimento nao cirúrgico tamanho XP fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó
ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos
descartável embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no
MS caixa com 100 unidades – R$ 49,00 (quarenta e nove reais) Cx – Descarpack, Item 191 –
Luva descartável cirúrgica n. 6,5 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de
látex natural que lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência
com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor
fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com
identificação das luvas, envelope externo em papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro
lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de identificação em face
externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e certificado de aprovação –
R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) Un – Kevenol, Item 192 – Luva descartável
cirúrgica n.6,5 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de látex natural que
lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico,
com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava
mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas,
envelope externo em papel grau cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior
que permite abertura asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo
método raio gama, com data de validade e certificado de aprovação – R$ 1,59 (um real e
cinquenta e nove centavos) Un – Kevenol, Item 193 – Luva descartável cirúrgica n.6,5 - luva
cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de látex natural que lhe da as características
de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado,
reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio
absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo em papel
grau cirúrgico selada a quente nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura
asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com
data de validade e certificado de aprovação – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) Un
– Kevenol, Item 194 – Luva descartável cirúrgica no. 7,0 - luva cirúrgica estéril confeccionada em
composto especial de látex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil,
flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias
longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem
envelope interno com identificação das luvas, envelope externo em papel grau cirúrgico selada
a quente nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de
identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e
certificado de aprovação (C.A – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) Par – Descarpack,
Item 196 – Luva descartável cirúrgica no. 8,0 - luva cirúrgica estéril confeccionada em composto
especial de látex natura, oque lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e
resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para
melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem envelope
interno com identificação das luvas, envelope externo em papel grau cirúrgico selada a quente
nos quatro lad0s, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de identificação
em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e certificado de
aprovação – R$ 1,59 (um real e cinquenta e nove centavos) Par – Descarpack, Item 197 – Luva
nitrílica de procedimento nao cirúrgico tamanho G fabricada em borracha sintética hipoalergênica
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sem pó ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento médicos e
odontológicos descartável embalagem com dados de identificação e procedência. data de validade
e registro no MS caixa com 100 unidades – R$ 53,00 (cinquenta e três reais) Cx – Descarpack,
Item 198 – Luva nitrílica de procedimento nao cirúrgico tamanho M fabricada em borracha sintética
hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento
médicos e odontológicos descartável embalagem com dados de identificação e procedência.
data de validade e registro MS caixa com 100 unidades – R$ 53,00 (cinquenta e três reais) Cx –
Descarpack, Item 290 – Sonda de folley n° 22 c/ 03 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, siliconizada, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada
sonda devera apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e
permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação e procedência, data de
validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un –
Solidor, Item 291 – Sonda nasal p/ alimentação enteral no. 12 adulto. acompanhada fio c/ guia de
inserção com peso de aço inox na ponta c/ lubrificante conector com duas vias (injetor lateral).
Nao estéril. Biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco. Embalagem com dados de
identificação e procedência. e registro M.S. – R$ 8,19 (oito reais e dezenove centavos) Un –
Solumed, Item 292 – Sonda nasal p/ alimentação enteral no.10 acompanhada fio c/ guia de
inserção com peso de aço inox na ponta c/ lubrificante conector com duas vias (injetor lateral).
Nao estéril. Biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco. Embalagem com dados de
identificação e procedência. e registro M.S. – R$ 8,19 (oito reais e dezenove centavos) Un –
Solumed, perfazendo o valor total da contratação em R$ 92.002,10 (noventa e dois mil e dois
reais e dez centavos); Promedica Medservice Ltda.: Item 71 – Bobina para ECG ar 1200 com
sensor, medida 120mm X 20m. – R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) Pç – Tecnoprint,
Item 72 – Cadarço estéril 10 metros 100% algodão com 10mts de comprimento, usado para a
fixação dos tubos endotraqueais. – R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos) Un – Soni, Item
73 – Cadarço estéril 10 metros 100% algodão com 10mts de comprimento, usado para a fixação
dos tubos endotraqueais. – R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos) Un – Soni, Item 103 –
Coletor para broncoscopia (secreção) 70ml sistema coletor para broncoscopia (secreção) com
capacidade de 70ml, embalagem individual com dado s de identificação e procedência., esterilizado
com oxido de etileno – R$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos) Un – 3Pmedical, Item 105
– Conjunto de aspiração de secreção de vias aéreas 1000ml – R$ 20,20 (vinte reais e vinte
centavos) Un – 3Pmedical, Item 106 – Conjunto de aspiração de secreção de vias aéreas 1000ml
– R$ 20,20 (vinte reais e vinte centavos) Un – 3Pmedical, Item 143 – Fio cirúrgico absorvível
Catgut simples 4.0 70cm com agulha 1/2 circulo cilíndrica com 22mm (gastro). Adicionado em
envelope secundário estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a
manipulação do produto embalagem com dados de identificação e procedência. de validade e
registro no M.S – R$ 140,00 (cento e quarenta reais) Un – Bioline, Item 144 – Fio cirúrgico
absorvível catgut simples 5.0 70cm com agulha 1/2 circulo cilíndrica com 22mm (gastro).
Acondicionado em envelope secundário estéril em embalagem individual que facilite a identificação
imediata e a manipulação do produto embalagem com dados de identificação e procedência. de
validade e registro no M.S – R$ 140,00 (cento e quarenta reais) Un – Bioline, Item 148 – Fio nylon
3.0 45cm c/ agulha 3/8 24mm fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de polamida 4.0 com 45
cm, com agulha 24mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto.(cuticular) Acondicionado
em envelope secundário, estéril. Em embalagem individual que facilite a identificação imediata e
a manipulação do produto. devera constar o registro no Ministério da Saúde. – R$ 77,00 (setenta
e sete reais) Cx – Bioline, Item 149 – fio nylon 4.0 45cm c/ agulha 3/8 19mm - fio cirúrgico
inabsorvivel monofilamentar de polamida 4.0 com 45 cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8
circulo triangular. Cor preto. Acondicionado em envelope secundário, estéril. Em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. Devera constar o
registro no Ministério da Saúde. – R$ 77,00 (setenta e sete reais) Cx – Bioline, Item 150 – Fio nylon
5.0 45cm c/agulha 3/8 19mm - fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de polamida 5.0 c/ 45 cm,
com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto.(cuticular) Acondicionado em
envelope secundário, estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a
manipulação do produto. Devera constar o registro no Ministério da Saúde. – R$ 77,00 (setenta
e sete reais) Cx – Bioline, Item 151 – Fio nylon 6.0 45cm, c/agulha 3/8 19mm fio cirúrgico
inabsorvivel monofilamentar de polamida 6.0 c/ 45 cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo
triangular. Cor preto.(cuticular) Acondicionado em envelope secundário, estéril em embalagem
individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. devera constar o
registro no Ministério da Saúde. – R$ 77,00 (setenta e sete reais) Cx – Bioline, Item 157 – Frasco
de drenagem 2000ml, estéril com embalagem integra e fechada. Descartável – R$ 32,00 (trinta e
dois reais) Un – 3Pmedical, Item 158 – Frasco de drenagem torácica 1000 ml estéril. Com
embalagem integra e fechada. Descartável. – R$ 28,00 (vinte e oito reais) Un – 3Pmedical, Item
159 – Frasco de drenagem torácica 500 ml estéril. Com embalagem integra e fechada. Descartável
– R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un – 3PMedical, Item 233 – Papel grau cirúrgico tamanho 200mm
X 330Mm resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca opaca e a outra
transparente, descartável, tamanho 200X330, embalagem com 200 unidades. Com fita protetora
identificação e procedência. e validade registro no MS. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) Un
– Cipamed, Item 234 – Papel grau cirúrgico tamanho 200mm X 330MM resistente a esterilização
e ao manuseio, atoxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente, descartável, tamanho
200X330, embalagem com 200 unidades. Com fita protetora identificação e procedência e validade
registro no MS. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) Un – Cipamed, Item 319 – Termohigrometro
digital de uso interno/externo para leitura de temperatura interna e externa e umidade relativa,
com memoria de máxima e mínima resolução 0,1°C e 1% de VR e precisão mínima de +ou- 1°C E
+OU- 5% VR – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Un – Jprolab, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 15.629,30 (quinze mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos);
Alfalagos Ltda.: Item 38 – Almotolia plástica transparente cap. 250ml – R$ 3,00 (três reais) Un –
Jprolab, Item 56 – Avental descartável frontal c/ manga gramatura 40 frontal, manga longa,
punho, látex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno. – R$ 3,45 (três reais e
quarenta e cinco centavos) Un – RG, Item 57 – Avental descartável frontal c/ manga gramatura
40 frontal, manga longa, punho, látex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno.
– R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) Un – RG, Item 58 – Avental descartável frontal
c/ manga gramatura 40 frontal, manga longa, punho, látex, confeccionado em TNT, fabricado em
100% polipropileno. – R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos) Un – RG, Item 63 – Bateria
de lítio 3V CR2032; - tensão nominal: 3V; - capacidade: 240MAH P/ 2.0 volts; - carga máxima: 1
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microampere. – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Un – GP-Karimex, Item 64 – Bateria de
lítio 3V CR2032; - tensão nominal: 3V; - capacidade: 240MAH P/ 2.0 volts; - carga máxima: 1
microampere. – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Un – GP-Karimex, Item 134 – Especulo
vaginal descartável tam. P caixa c/ 100 unidades, produzido em poliestireno cristal, válvulas
anatômicas articuladas de contornos lisos e regulares sem protuberâncias e indeformável,
encaixa deslizante, dispositivos de abertura (parafuso borboleta) registro na Anvisa com certificado
de qualidade – R$ 0,93 (noventa e três centavos) Un – Kolplast, Item 161 – Frasco p/ dieta
plástico capac. 300 ml – R$ 0,86 (oitenta e seis centavos) Un – Biobase, Item 223 – Mascara
cirúrgica tripla com clip e elástico com certificação da Anvisa. – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Un
– Alfalagos I., Item 258 – Seringa de plástico descartável 20 ml s/ agulha com bico confeccionada
em polipropileno, atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico
transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar
rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização estando livre de defetos rebarbas
atoxicas apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a
aspiração e ou injeção nao se separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a
visualização da dosagem. A embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a Lei n°
8078/90 Art. 31 – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – SR I., Item 259 – Seringa de plástico
descartável 20 ml s/ agulha com bico confeccionada em polipropileno, atoxicoapirogenica integro
e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido
aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua
utilização estando livre de defetos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte assegurando
deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração e ou injeção nao se separa a haste
apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem. A embalagem devera
estar de acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31 – R$ 0,50 (cinquenta centavos)
Un – SR I., Item 265 – Seringa descartável 1ml (c/ agulha) material de fabricação: em polipropileno
capacidade: para insulina (100 UI) 1 ml tipo: bico simples com escala única graduada ate 100 U
com intervalo de 2 unidades embolo com ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata
ao corpo da seringa agulha: 13 X 3,8 em aço inoxidável, siliconizada estéril bisel trifacetado
canhão em plástico resistente e atoxico especificação complementar: fabricação nacional. A
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo da Lei n° 8078/90 Art. 31. – R$ 0,25 (vinte
e cinco centavos) Un – SR. I., Item 269 – Seringa descartável, 3 ml (c/ agulha) material de
fabricação: em polipropileno capacidade: 3 ml tipo: bico com adaptação a agulha em rosca com
corpo graduado embolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata
ao corpo da seringa agulha: 25 X 6 em aço inoxidável, siliconizada estéril bisel trifacetado
canhão de plástico resistente e atoxico – R$ 0,26 (vinte e seis centavos) Un – SR. I., perfazendo
o valor total da contratação em R$ 72.233,00 (setenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais);
Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.: Item 02 – Acido peracetico para desinfecção
de alto nível a 0,2%. atoxico, sem efeito residual para o enxágue comum, nao pode ser usado em
artigo de alumínio anotizados, biodegradável, pode ser manipulado com mascara facial descartável
por nao ser toxico e nao necessita o uso de exaustor. Com registro no M.S. – R$ 132,00 (cento
e trinta e dois reais) Gal – Ecoper, Item 09 – Água oxigenada 10 volume c/ 1000 ml com embalagem
plástica reforçada, com tampa lacrada, dados de procedência, data de validade, identificação e
registro no M.S. – R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) Lts – Farmax, Item 10 – Água
oxigenada 10 volume c/ 1000 ml com embalagem plástica reforçada, com tampa lacrada, dados
de procedência, data de validade, identificação e registro no M.S. – R$ 3,35 (três reais e trinta e
cinco centavos) Lts – Farmax, Item 11 – Água oxigenada 10 volume c/ 1000 ml com embalagem
plástica reforçada, com tampa lacrada, dados de procedência, data de validade identificação e
registro no M.S. – R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos) Lts – Farmax, Item 12 – Água
oxigenada 10 volume c/ 1000 ml com embalagem plástica reforçada, com tampa lacrada, dados
de procedência, data de validade identificação e registro no M.S. – R$ 3,35 (três reais e trinta e
cinco centavos) Lts – Farmax, Item 33 – Algodão hidrofilo (pct 500 gr) em camadas sobrepostas
formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia cor branca, isento de
impurezas, ácidos, alcalis, alvejante óptico, amido, boa absorção e retenção de líquidos inodoro,
enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão, apresentado em rolos, contendo 500gr
e embaladas individualmente com descrição de sua procedência, data de validade e registro no
M.S – R$ 9,03 (nove reais e três centavos) Rol – Nortextil, Item 34 – Algodão hidrofilo (pct 500 gr)
em camadas sobrepostas formando uma manta com espessura uniforme, homogênea, macia
cor branca, isento de impurezas, ácidos, alcalis, alvejante óptico, amido, boa absorção e retenção
de líquidos inodoro, enrolado com papel apropriado em toda a sua extensão, apresentado em
rolos, contendo 500gr e embaladas individualmente com descrição de sua procedência, data de
validade e registro no M.S – R$ 9,03 (nove reais e três centavos) Rol – Nortextil, Item 35 –
Algodão hidrofilo em bola para absorção, isento de impurezas. apresentação: em pacote contendo
95g em embalagem individual, apresentando identificação procedência, data de validade e registro
no M.S. – R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos) Pct – ERS Indústria, Item 36 – Algodão
hidrofilo em bola para absorção, isento de impurezas. Apresentação: em pacote contendo 95g
em embalagem individual, apresentando identificação procedência, data de validade e registro
no M.S. – R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos) Pct – ERS Indústria, Item 37 – Almotolia
plástica cor âmbar 250ml – R$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos) Un – Cirúrgica Brasil,
Item 62 – Balde de inox capac. 5 litros – R$ 223,00 (duzentos e vinte e três reais) Un – Fava, Item
77 – Cânula de guedal n° 03 confeccionada em material, atoxico, flexibilidade e curvatura
adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança resistente a desinfecção,
embalados individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca modelo,validade,
fabricante e registro no M.S. – R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos) Un – Descarpack /
Matri, Item 78 – Cânula de guedel n° 04 confeccionada em PVC transparente, atoxico, flexibilidade
e curvatura adequadas, orifício central que garanta ventilação, borda de segurança resistente a
desinfectação, embalados individualmente, identificados c/ dados de referencia, marca modelo,
fabricante e registro no M.S. – R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos) Un – Descarpack /
Matri, Item 79 – Cânula de guedel no. 05 - confeccionada em material, atoxico flexível, transparente,
composta por cânula externa c/ balão, tampa de vedação, linha em local visível acabamento que
nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem
estéril com dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização, tempo de validade
registro no M.S. – R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 84 –
Cateter 24 amarelo – R$ 0,79 (setenta e nove centavos) Un – Medix, Item 90 – Cateter nasal
prong abaulado adulto (2,5metros) extensão em PVC e cânula em silicone; transparente; fluxo
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continuo; compatível com cilindros e concentradores de oxigênio – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un
– Medsonda, Item 91 – Cateter nasal prong abaulado adulto (2,5 metros) extensão em PVC e
cânula em silicone; transparente; fluxo continuo; compatível com cilindros e concentradores de
oxigênio – R$ 1,12 (um real e doze centavos) Un – Medsonda, Item 92 – Cateter nasal prong
abaulado adulto (2,5 metros) extensão em PVC e cânula em silicone; transparente; fluxo continuo;
compatível com cilindros e concentradores de oxigênio – R$ 1,12 (um real e doze centavos) Un
– Medsonda, Item 93 – Cateter nasal tipo óculos, descartável para uso em oxigenoterapia
(adulto-infantil) estéril, confeccionado em plástico transparente, atoxico e flexível, com dados de
identificação e procedência, data e tipo de esterilização e
tempo de validade e registro no
M.S. – R$ 0,73 (setenta e três centavos) Un – Medsonda, Item 94 – Cateter nasal tipo óculos,
descartável para uso em oxigenoterapia (adulto-infantil) estéril, confeccionado em plástico
transparente, atoxico e flexível, com dados de identificação e procedência, data e tipo de
esterilização e tempo de validade e registro no M.S. – R$ 0,73 (setenta e três centavos) Un –
Medsonda, Item 114 – Eletrodo descartável adulto p/ monitorização cardíaca, composta de esponjas
duplas com gel em kel c/ proteção ate a utilização, pino de encaixe em aço inox, contra pino de
prata / cloreto de prata suporte protetor poroso e hipoalergênico formato aro flexível c/ adesivo
hipoalergênico. Embalagem secadas, individualmente, c/ dados de identificação e procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un – Descarpack, Item 115 –
Eletrodo descartável adulto p/ monitorização cardíaca, composta de esponjas duplas com gel em
kel c/ proteção ate a utilização, pino de encaixe em aço inox, contra pino de prata / cloreto de
prata suporte protetor poroso e hipoalergênico formato aro flexível c/ adesivo hipoalergênico.
embalagem secadas, individualmente, c/ dados de identificação e procedência, validade e registro
no M.S. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un – Descarpack, Item 129 – Espacador adulto infantil
compatível. Disp. aerosol espaçador adulto e infantil compatível com todos os dispensadores
aerosol produzido com material atoxico formato anatômico com mascaras extras macias e
válvula dupla no tubo e mascara ajudando a vedar totalmente o ambiente externo mantendo a
retenção máxima do medicamento contendo dois tamanhos de mascaras para adaptação em
qualquer tamanho de rosto, com registro no MS. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Un – Accu Med,
Item 136 – Estetoscópio infantil – R$ 12,00 (doze reais) Un – Accu Med, Item 176 – Indicador p/
teste bowie & diek método utilizado p/ testar a eficiência do sistema un de vácuo de autoclave.
Também conhecido como indicador especifico para detectar a presença de ar residual, avaliar a
penetração de vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo – R$ 5,00 (cinco
reais) Un – Clean-up, Item 180 – Lamina para bisturi no. 15 descartável, estéril, confeccionada
em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar
perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas
individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando a abertura
e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica, acondicionada em caixas de acordo c/ o
dispositivo da Lei n° 8078/90 contendo 100 un por caixa, embaladas c/ dados de identificação e
procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) Un – Starmed, Item
222 – Malha tubular ortopédica tamanho 15cm X 25 m constituída de fios de algodão binados, tipo
punho simples de malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos,
embalagem constando externamente identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 13,00 (treze reais) Rol – Ortom, Item 229 – Oxímetro de dedo adulto portátil. compacto
destinado para verificação da SP02 e frequência cardíaca modelo compacto e portátil. visor com
LED'S. Informa o nível da bateria no painel. O painel apresenta: SPO2, FC e barra de intensidade
da BPM. Desliga automático apos retirar o dedo saturação de oxigênio. BPM-frequencia cardíaca
em batimentos por minuto. Especificações técnicas: SPO2-O a 100%. Faixa de BPM-30 a 240.
alimentação 2 pilhas alcalinas AAA. Consumo de energia – menor 30 MA. resolução-SPO2+/-1%FC+/-1BPM. Acompanha: duas pilhas alcalinas tipo AAA e tira de suporte do equipamento para
pendurar no pescoço. – R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos) Un – H7 Import,
Item 238 – Pinca de cherron descartável estéril 25 cm em poliestireno com 4 níveis de travamento
25 cm, com embalagem de papel grau cirúrgico e filme plástico com data de fabricação e validade
de esterilização. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Kolplast, Item 241 – Pulseira
plástica identificadora adulto para identificação de paciente adulto com logomarca, impermeável,
hipoalergênica, com fecho indestrutível, com área de inscrição que permite o uso de caneta
esferográfica de forma indelével medindo 2,5 X 6,2 cm de comprimento e comprimento total de
25cm. – R$ 0,70 (setenta centavos) Un – Adlin Plásticos, Item 254 – Scalp no. 27 dispositivo
descartável p/ infusão endovenosa, constituído por agulha c/ protetores, asas de empunhadura
e fixação e tubo extensor dotado de conector e tampa, estando em conformidade com a NBR9753,
e totalmente livre de deformidades que prejudiquem seu uso. Calibre 19g, embalagem com dados
de identificação e procedência data de validade e registro M.S. – R$ 0,19 (dezenove centavos)
Un – Medix, Item 263 – Seringa de plástico descartável 10 ml sem agulha c/ rosca confeccionada
em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o produto acabado de plástico
transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve apresentar
rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando livre de matéria estranha,
ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos,
rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso,
durante a aspiração e/ou injeção, nao se separa a haste, apresentando espessura adequada
que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de acordo c/ o dispositivo da
Lei 8078/90 Art. 31 – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un – SR Rodrigues, Item 264 – Seringa de
plástico descartável 10 ml sem agulha c/ rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica
integro e adequado, o produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nítida
do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a
sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, nao se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem, a
embalagem devera estar de acordo c/ o dispositivo da Lei 8078/90 Art. 31 – R$ 0,29 (vinte e nove
centavos) Un – SR Rodrigues, Item 267 – Seringa de plástico descartável 01 ml sem agulha, c/
rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o produto acabado
de plástico transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve
apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando livre de
matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética, livre
de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo
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o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, nao se separa a haste, apresentando espessura
adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de acordo c/ o
dispositivo da Lei 8078/90 Art. 31. – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) Un – SR Rodrigues,
Item 268 – Seringa de plástico descartável 01 ml sem agulha, c/ rosca confeccionada em
polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o produto acabado de plástico transparente,
permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistência
mecânica condizente com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira,
a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica,
apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração
e/ou injeção, nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização
da dosagem, a embalagem devera estar de acordo c/ o dispositivo da Lei 8078/90 Art. 31. – R$
0,44 (quarenta e quatro centavos) Un – SR Rodrigues, Item 282 – Sonda de aspiração no. 20
embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no M.S. – R$
0,77 (setenta e sete centavos) Un – Mark Med, Item 283 – Sonda de aspiração no. 6 (aspiração
traqueal) embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no
M.S. – R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) Un – Lar Indústria, Item 286 – Sonda de folley nº 22
c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, siliconizada, devera ser
arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/
dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$
2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 287 – Sonda de folley n°
14 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, siliconizada, devera ser
arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar o numero e a
capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual estéril c/
dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização. registro M.S. – R$
2,38 (dois reais e trinta e oito centavos) Un – Descarpack / Matri, Item 293 – Sonda nasogástrica
longa nº 4 – R$ 0,82 (oitenta e dois centavos) Un – Mark Med, Item 294 – Sonda p/ aspiração no.
14 c/ válvula, embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S.
– R$ 0,78 (setenta e oito centavos) Un – Lar Indústria, Item 295 – Sonda p/ aspiração no. 14 c/
válvula, embalagem com dados de identificação, procedência, validade e registro no M.S. – R$
0,78 (setenta e oito centavos) Un – Lar Indústria, Item 296 – Sonda uretral n. 10 estéril.
Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un –
Medsonda, Item 299 – Sonda uretral no. 12 estéril confeccionada em polivinil atoxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. registro no
M.S. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un – Biobase, Item 300 – Sonda uretral no. 12 estéril
confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un –
Biobase, Item 301 – Sonda uretral no. 12 estéril confeccionada em polivinil atoxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no
M.S. – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un – Biobase, Item 303 – Sonda uretral no. 18
confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un –
Medsonda, Item 304 – Sonda uretral no. 18 confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. registro no M.S. – R$ 0,65
(sessenta e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 305 – Sonda uretral no. 20 confeccionada em
polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e
tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,96 (noventa e seis centavos) Un – Mark Med, Item 306
– Sonda uretral no. 20 confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente
incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação
e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,96 (noventa e
seis centavos) Un – Mark Med, Item 307 – Sonda uretral no. 22 confeccionada em polivinil
atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem
individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de
validade. Registro no M.S. – R$ 1,03 (um real e três centavos) Un – Mark Med, Item 318 – Tampa
Luer macho/fêmea p/ vedação de acesso em extensores. Indicada para vedar a via de acesso
(entrada/saída) de extensões de equipos, seringas e cateteres que deixaram de receber infusão
de soro, água ou drogas, com isso protege contra infecção. Esterilizado por oxido de etileno;
evita infecção.; produto plástico fabricado com polímero ABS em formato de tampa com conicidade
Luer universal. – R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) Un – João Med, Item 320 – Termômetro clinico
digital marca/modelo:G-THEC. Registro no MS:80275310020. Valor unitário: R$:18,43 (dezoito
reais e quarenta e três centavos). Aparelho portátil para medir temperatura, com leitura digital em
Escala Celsius. Aferir a temperatura corporal de pacientes em qualquer ambiente de assistência
a saúde. Efetuar leitura através de um display de cristal liquido ou similar. Apresentando formato
tipo caneta. apresentar leitura da temperatura no corpo do aparelho. Possuir sensor térmico na
ponta do equipamento. Deve possuir visor com números grandes e nítidos. Deve registrar a
temperatura em aproximadamente 01 (um) minuto. Apresentar precisão da medição com pelo
menos 01 (uma) casa decimal. Deve possuir sinal sonoro periódico a cada 04 (quatro) segundos
para indicar seu funcionamento e sinal de maior intensidade para indicar o final da medição. Deve
ser a prova de água. Deve possuir botão de liga/desliga. Tensão de alimentação: pilha de 1,5V ou
bateria do tipo pastilha. Bateria: deve possuir sistema de bateria com autonomia mínima de 300
horas de utilização. Ser constituído em plástico de alta resistência. Ter o formato do tipo caneta.
Fornecimento de todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento solicitado. Fornecimento de 2 baterias de reserva. – R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos) Un – Ecotrading
S.A., Item 323 – Torneira descartável 03 vias para monitoração invasiva da pressão administração de líquidos, embalagem c/ dados de identificação, procedência e registro no M.S. – R$ 0,72
(setenta e dois centavos) Un – Injex, Item 324 – Tubo a vácuo de 4 ml tampa roxa c/ 100 unid. –
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R$ 48,00 (quarenta e oito reais) Cx – Injex, Item 325 – Tubo endotraqueal descartável C/B 20=5,0
- tubo endotraqueal descartável transparente siliconizado C/B n° 20=5,0 confeccionado em PVC,
c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a
parete obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação,
procedência e embalagem data de validade e registro no M.S. – R$ 4,60 (quatro reais e sessenta
centavos) Un – Ciruti, Item 326 – Tubo endotraqueal descartável C/B 34=8,5 - tubo endotraqueal
desc. transparente oral/nasal c/ balão n° 34 (8,5) confec. em látex, c/ extremidades para conexão
dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais
de fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,48
(quatro reais e quarenta e oito centavos) Un – Cirúrgica, Item 329 – Tubo endotraqueal descartável
S/B 16=4,0 - tubo endotraqueal desc. transparente siliconizado s/ balão n° 16=4,0 em PVC, com
extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte
obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de
validade, registro M.S. – R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos) Un – Cirut, Item 330 – Tubo
hospitalar de silicone, transparente, nao estéril, n° 204. com 15mts, 6 X 12mm embalagem com
dados de identificação e procedência com registro M.S. – R$ 10,00 (dez reais) M – Kinner, Item
331 – Vaselina liquida frasco c/ 1000ml uso medicinal, liquida oleoginoso, límpido, incolor, nao
fluorescente, com inodoro quando frio, embalagem com dados de identificação, procedência,
validade e registro no MS. – R$ 24,10 (vinte e quatro reais e dez centavos) Lt – Cinord Sudeste,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 36.571,89 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta
e um reais e oitenta e nove centavos); Acácia Comércio de Medicamentos EIRELI: Item 05 – Água
destilada 10ml estéril. Para injeção – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Amp – Samtec, Item 06 –
Água destilada 10ml estéril. Para injeção – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Amp – Samtec, Item
07 – Água destilada 10ml estéril. Para injeção – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Amp – Samtec,
Item 08 – Água destilada 500ml estéril. para injeção – R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco
centavos) Frs – Fresenius, Item 30 – Álcool etílico antisséptico 70% liquido frasco 1 litro,
embalagem com dados de procedência data de validade e registro M.S. – R$ 5,30 (cinco reais e
trinta centavos) Frs – Ciclofarma, Item 31 – Álcool etílico hidratado 70%; embalagem comum,
dados de identificação e procedência, data de validade e registro no M.S. - 01 litro – R$ 5,30
(cinco reais e trinta centavos) Frs – Ciclofarma, Item 96 – Cloreto de sódio 0,9% 10 ml – R$ 0,31
(trinta e um centavos) Amp – Samtec, Item 97 – Cloreto de sódio 0,9% 10 ml – R$ 0,31 (trinta e um
centavos) Amp – Samtec, Item 116 – Equipo macrogotas com injetor lateral sistema fechado.
Entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug. Fabricado em PVC Transparente e atoxico.
Possui tubo flexível com comprimento aproximado de 1,2m. Embalado em papel grau cirúrgico e
esterilizado por oxido de etileno, com dados de identificação. Validade. Procedência e registro no
M.S. – R$ 0,99 (noventa e nove centavos) Un – Descarpack, Item 120 – Equipo multivias – R$ 0,73
(setenta e três centavos) Un – Biosani, Item 171 – Glicose 50% 20 ml – R$ 0,69 (sessenta e nove
centavos) Amp – Samtec, Item 174 – Hipoclorito de sódio 1% solução embalada em frasco de
coloração verde e lacrado para fins de esterilização de material cirúrgico, dados do fabricante
validade e registro no MS. Frasco de 1000ml – R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) Lts
– Ciclofarma, Item 181 – Lanceta automática de segurança 21g - lanceta automática de segurança com acionamento por contato em disparo único impedindo o contato do profissional de saúde.
apos a coleta espessura ultra fina para punção indolor penetração consistente atendendo a nr
32 em questões de dispositivo de segurança nao permitindo reutilização corpo em plástico e
agulha retrátil em aço inoxidável com diâmetro 21g estéril com registro MS. – R$ 0,21 (vinte e um
centavos) Un – Descarpack, Item 182 – Lanceta automática de segurança 21g - lanceta automática
de segurança com acionamento por contato em disparo único impedindo o contato do profissional
de saúde. apos a coleta espessura ultra fina para punção indolor penetração consistente
atendendo a nr 32 em questões de dispositivo de segurança nao permitindo reutilização corpo
em plástico e agulha retrátil em aço inoxidável com diâmetro 21g estéril com registro MS. – R$
0,21 (vinte e um centavos) Un – Descarpack, Item 230 – Papel crepado para embalar cirúrgicas
e esterilização com porosidade controlada, gramatura 60g/m2 em folhas com 250 folhas – R$
106,00 (cento e seis reais) Pct – Hospflex, Item 260 – Seringa de plástico descartável 3 ml sem
agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o
produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O
Produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras. A rolha do embolo confeccionada em borracha
sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte assegurando deslizamento
suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção nao se separa a haste apresentando
espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a embalagem devera estar de
acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31. – R$ 0,17 (dezessete centavos) Un – SR,
Item 261 – Seringa de plástico descartável 3 ml sem agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico transparente
permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência. mecânica condizentes com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou
sujeiras. A Rolha do embolo confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas
atoxicas apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a
aspiração ou injeção nao se separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a
visualização da dosagem a embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a Lei n°
8078/90 Art. 31. – R$ 0,17 (dezessete centavos) Un – SR, Item 262 – Seringa de plástico
descartável 5 ml sem agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica
integro e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização nítida
do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência. mecânica condizentes com
a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras. A rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atoxicas apirogênica e inerte
assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção nao se
separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem devera estar de acordo com o dispositivo com a Lei n° 8078/90 Art. 31. – R$ 0,17
(dezessete centavos) Un – SR, Item 266 – Seringa de plástico descartável 20 ml sem agulha, c/
rosca confeccionada em polipropileno atoxico, apirogênica integro e adequado, o produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve
apresentar rigidez e resistência. mecânica condizente com a sua utilização, estando livre de
matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética, livre
de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo
o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, nao se separa a haste, apresentando espessura
adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem devera estar de acordo c/ o
dispositivo da LEI 8078/90 ART. 31. – R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) Un – SR, Item 270 –

AGOST
O DE 2021
GOSTO

ANO XXI - nº 1360
Seringa descartável, 5 ml (c/ agulha) material de fabricação: em polipropileno capacidade: 5 ml
tipo: bico com adaptação a agulha em rosca com corpo graduado embolo apresentando ponteira
de borracha siliconizada com adaptação exta ao corpo da seringa agulha: 25 X 7 em aço
inoxidável, siliconizada estéril bisel trifacetado canhão em plástico resistente e atoxico
especificação complementar: fabricação nacional. a embalagem devera estar de acordo com o
dispositivo da Lei n° 8078/90 Art. 31 – R$ 0,21 (vinte e um centavos) Un – SR, Item 271 – Seringa
de plástico descartável 05 ml sem agulha, c/ rosca confeccionada em polipropileno atoxico,
apirogênica integro e adequado, o produto acabado de plástico transparente, permitindo a
visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistência. mecânica
condizente com a sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do
embolo confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atoxica, apirogênica e
inerte, assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção,
nao se separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem,
a embalagem devera estar de acordo c/ o dispositivo da Lei 8078/90 Art. 31. – R$ 0,18 (dezoito
centavos) Un – SR, Item 278 – Sonda de aspiração no. 12 embalagem com dados de identificação
e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Un –
Biosani, Item 279 – Sonda de aspiração no. 12 embalagem com dados de identificação e
procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Un –
Biosani, Item 284 – Sonda de aspiração nr 14 embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro no M.S. – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Un – Biosani, Item
302 – Sonda uretral no. 14 estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,50
(cinquenta centavos) Un – Biosani, perfazendo o valor total da contratação em R$ 32.603,10
(trinta e dois mil, seiscentos e três reais e dez centavos); Agmashi Comércio de Material Médico
e Serviços de Cobranças Ltda. – ME: Item 85 – Cateter duplo Lumem P/ Acesso Venoso 2 V
acesso venosos central em poliuretano, termossensível, radiopaco, centimetrado, e com extensão
de linha 7FR X 20cm, com agulha introdutora de 18ga X 6,35cm, um dilatador, um fio guia
0,32X60cm com ponta em J, conexão em Luer Lock, tampas removíveis com membrana auto
cicatrizante, embalagem estéril com dados de identificação e registro M.S. – R$ 95,00 (noventa
e cinco reais) Un – Biomedical, Item 86 – Cateter duplo Lumem p/ acesso venoso 2 V acesso
venosos central em poliuretano, termossensível, radiopaco, centimetrado, e com extensão de
linha 7FR X 20cm, com agulha introdutora de 18ga X 6,35Cm, um dilatador, um fio guia 0,32X60CM
com ponta em J, conexão em Luer Lock, tampas removíveis com membrana auto cicatrizante,
embalagem estéril com dados de identificação e registro M.S. – R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
Un – Biomedical, Item 89 – Cateter mono lumem 14 g cateter acesso venoso central mono lumem
confeccionado em poliuretano, termossensível e radiopaco 14ga X 20 cm, guia metálica O
32X45cm composta em j. sistema de sutura opcional agulha introdutora 18ga X 6,35cm, seringa
de 5 cc, dilatador de vaso, embalagem estéril c/ dados de identificação calibre n° 14 , validade
e reg. no M.S. – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un – Biomedical, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais); e M. K. R. Comércio de Equipamentos EIRELI – EPP: Item 60 – Balança adulto P 200 kg. digital c/ régua eletronic capacidade 200
kg, divisão 50 gramas. Totalmente em chapa de ferro com pintura eletrostática e plataforma de
50X40 em chapa de ferro com revestimento em borracha. Antiderrapante. Com régua
antopometrica – R$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais) Un – Líder, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 9.690,00 (nove mil, seiscentos e noventa reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 30 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 170/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 156/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de modificações no Edital, os procedimentos relativos à Licitação –
Pregão Presencial nº. 156/2021, cujo objeto constitui-se da aquisição de trator agrícola e
roçadeira, fica redesignada a data de 27/08/2021 às 15h30 (quinze horas e trinta minutos),
para a sessão pública com o recebimento dos Envelopes das Propostas e Habilitação, junto ao
Departamento de Suprimentos do Município, sito na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva.
Varginha(M.G.), 12 de agosto de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 251/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 230/2021
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 Planetário Digital, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 25 / 08 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 12 de agosto de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 252/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 231/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 256/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 235/2021

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 Mobiliários, Eletroeletrônicos e Utensílios
Domésticos, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da Aquisição de Veículo - tipo Utilitário, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 23 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 253/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 232/2021

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 257/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 236/2021

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 Grama Esmeralda, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da Aquisição de Veículo - tipo Pick-Up, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 23 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 254/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 233/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 258/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 237/2021

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 Oxímetro de Pulso, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 21 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da Aquisição de Ambulância Simples, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 24 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

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

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

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 255/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 234/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 259/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 238/2021

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 Aparelho Hematológico Automático, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 22 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da Aquisição de Veículo - tipo Passeio, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 27 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 260/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 239/2021

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da Aquisição de Veículo - tipo Motocicleta, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 261/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 240/2021
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 Uniformes Profissionais, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 09 / 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.), 12 de agosto de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 208/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Pregão Presencial nº 208/2021, cujo objeto constitui-se da
aquisição de colchões de solteiro.
Registre-se e publique-se.
Varginha (M.G.), 12 de agosto de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1359 do dia 05/08/2021, Pág. 23, “Licitação - Pregão
Presencial nº 150/2021 – Homologação”
Onde se lê: “Onofra Narciso de Novais – ME: Item 02 – Achocolatado pronto p/ beber emb. longa
vida 200ml – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un – Chocomil; Item 05 – Água mineral sem gás - copo c/
200ml – R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) Un – Lindoya, Item 09 – Arroz longo fino tipo I,
embalagem plástica de 5kg – R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos) Pct –
Macanudo, Item 10 – Aveia em flocos finos – pacote com 500g – R$ 8,75 (oito reais e setenta e
cinco centavos) Pct – Pachá, Item 19 – Café em pó c/ embalagem aluminizada, com selo de
qualidade (ABIC). – R$ 15,05 (quinze reais e cinco centavos) Kg – Colina, Item 20 – Caldo de
carne em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina, Item 21 – Caldo
de galinha em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina, Item 26 –
EXtrato de tomate – sachê com 340g – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un – Santa Amalia, Item 27 – Farinha de mandioca – embalagem 500g – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Pct
– Pachá, Item 33 – Iogurte, tipo pasteurizado, sem adição de água, com polpa de fruta, sabor
morango, embalagem de 1 litro – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) Un – Coqueirinho, Item
34 – Leite condensado lata com 395g – R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos) Lta – Itambé,
Item 36 – Leite integral UHT longa vida com 1L – R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Cx – Pachá, Item 37 – Leite Nan 1 – lata de 400g – R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos) Lta – Nestlé, Item 38 – Leite Nan 2 – lata de 400g – R$ 33,50 (trinta e três reais e
cinquenta centavos) Lta – Nestlé, Item 40 – Macarrão c/ ovos conchinha – com 500g – R$ 2,54
(dois reais e cinquenta e quatro centavos) Pct – Santa Amalia, Item 45 – Margarina vegetal com
sal, de 500g – R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos) Un – Claybon, Item 48 – Milho verde
em conserva – sachê 300g – R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) Un – Fugini, Item 53 –
Queijo ralado – embalagem 50g – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) Pct – Rettis, Item 55
– Salsicha a granel – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Kg – Avivar, Item 57 – Suco
concentrado sabor abacaxi – 500 ml – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Frs – Da
Fruta, Item 58 – Suco concentrado sabor caju – 500 ml – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro
centavos) Frs – Da Fruta, Item 61 – Suco concentrado sabor uva – 500 ml – R$ 5,19 (cinco reais
e dezenove centavos) Frs – Valor; Item 63 – Suco concentrado sabor maracujá – 500 ml – R$
5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Frs – Valor, Item 64 – Sustagem – lata 400g – R$ 54,70
(cinquenta e quatro reais e setenta centavos) Lta – Nestlé, Item 65 – Tempero completo para
cozinha sem pimenta com 300g – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Un – TT,”.
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Leia-se: “Onofra Narciso de Novais – ME: Item 02 – Achocolatado pronto p/ beber emb. longa
vida 200ml – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un – Chocomil; Item 05 – Água mineral sem gás - copo c/
200ml – R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) Un – Lindoya, Item 09 – Arroz longo fino tipo I,
embalagem plástica de 5kg – R$ 16,49 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos) Pct –
Macanudo, Item 10 – Aveia em flocos finos – pacote com 500g – R$ 8,75 (oito reais e setenta e
cinco centavos) Pct – Pachá, Item 19 – Café em pó c/ embalagem aluminizada, com selo de
qualidade (ABIC). – R$ 15,05 (quinze reais e cinco centavos) Kg – Colina, Item 20 – Caldo de
carne em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina, Item 21 – Caldo
de galinha em cubos – com 02 unid. – R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) Cx – Davina, Item 26 –
EXtrato de tomate – sachê com 340g – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un – Santa Amalia, Item 27 – Farinha de mandioca – embalagem 500g – R$ 1,70 (um real e setenta centavos) Pct
– Pachá, Item 33 – Iogurte, tipo pasteurizado, sem adição de água, com polpa de fruta, sabor
morango, embalagem de 1 litro – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) Un – Coqueirinho, Item
34 – Leite condensado lata com 395g – R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos) Lta – Itambé,
Item 36 – Leite integral UHT longa vida com 1L – R$ 3,48 (três reais e quarenta e oito centavos)
Cx – Cooper Rita, Item 37 – Leite Nan 1 – lata de 400g – R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos) Lta – Nestlé, Item 38 – Leite Nan 2 – lata de 400g – R$ 33,50 (trinta e três reais e
cinquenta centavos) Lta – Nestlé, Item 40 – Macarrão c/ ovos conchinha – com 500g – R$ 2,54
(dois reais e cinquenta e quatro centavos) Pct – Santa Amalia, Item 45 – Margarina vegetal com
sal, de 500g – R$ 4,39 (quatro reais e trinta e nove centavos) Un – Claybon, Item 48 – Milho verde
em conserva – sachê 300g – R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos) Un – Fugini, Item 53 –
Queijo ralado – embalagem 50g – R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) Pct – Rettis, Item 55
– Salsicha a granel – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Kg – Avivar, Item 57 – Suco
concentrado sabor abacaxi – 500 ml – R$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) Frs – Da
Fruta, Item 58 – Suco concentrado sabor caju – 500 ml – R$ 2,64 (dois reais e sessenta e quatro
centavos) Frs – Da Fruta, Item 61 – Suco concentrado sabor uva – 500 ml – R$ 5,19 (cinco reais
e dezenove centavos) Frs – Valor; Item 63 – Suco concentrado sabor maracujá – 500 ml – R$
5,80 (cinco reais e oitenta centavos) Frs – Valor, Item 64 – Sustagem – lata 400g – R$ 54,70
(cinquenta e quatro reais e setenta centavos) Lta – Nestlé, Item 65 – Tempero completo para
cozinha sem pimenta com 300g – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Un – TT,”.
E onde se lê: “e Cordial Distribuidora de Alimentos EIRELI: Item 01 – Achocolatado em pó –
embalagem de 1kg – R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) Kg – Santa Amalia, Item 03 –
Açúcar cristal pacote 05 kg – R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos) Pct – Monte Alegre, Item
22 – Chá mate – pacote com 200gr – R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) Pct – Leão, Item 29
– Farinha de trigo especial – 1kg – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) Kg – Vilma, Item 30 –
Feijão carioquinha tipo I – pacote com 1kg – R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) Kg – Segredo,
Item 31 – Fermento químico em pó – lata com 100g – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Lta – Dr.
Oetker, Item 41 – Macarrão com ovos espaguetti nº 08 – com 500g – R$ 2,15 (dois reais e quinze
centavos) Pct – Don Sapore, Item 42 – Macarrão com ovos parafuso – com 500g – R$ 2,15 (dois
reais e quinze centavos) Pct – Don Sapore, Item 43 – Macarrão com ovos talharini – com 500g
– R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) Pct – Vilma, Item 46 – Massa para lasanha –
pacote com 500g – R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) Pct – Vilma, Item 47 – Milho
de pipoca – embalagem com 500g – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) Pct – Pachá, Item
49 – Óleo de soja – frasco de 900ml – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Frs – Concordia,
Item 54 – Sal refinado, iodado, embalagem de 1kg – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) Kg – Fino
Sal, Item 56 – Sardinha em lata – lata com 130g – R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) Lta – 88,
Item 59 – Suco concentrado sabor goiaba – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial, Item 60
– Suco concentrado sabor manga – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial.”.
Leia-se: “Cordial Distribuidora de Alimentos EIRELI: Item 01 – Achocolatado em pó – embalagem
de 1kg – R$ 6,35 (seis reais e trinta e cinco centavos) Kg – Especiali, Item 03 – Açúcar cristal
pacote 05 kg – R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos) Pct – Laçucar, Item 22 – Chá mate –
pacote com 200gr – R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos) Pct – Vemat, Item 29 – Farinha de trigo
especial – 1kg – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) Kg – Globo, Item 30 – Feijão carioquinha tipo
I – pacote com 1kg – R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) Kg – Primoroso, Item 31 – Fermento
químico em pó – lata com 100g – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Lta – Trisant, Item 41 –
Macarrão com ovos espaguetti nº 08 – com 500g – R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos) Pct
– Don Sapore, Item 42 – Macarrão com ovos parafuso – com 500g – R$ 2,15 (dois reais e quinze
centavos) Pct – Don Sapore, Item 43 – Macarrão com ovos talharini – com 500g – R$ 3,75 (três
reais e setenta e cinco centavos) Pct – Renata, Item 46 – Massa para lasanha – pacote com 500g
– R$ 6,45 (seis reais e quarenta e cinco centavos) Pct – Renata, Item 47 – Milho de pipoca –
embalagem com 500g – R$ 3,29 (três reais e vinte e nove centavos) Pct – Pachá, Item 49 – Óleo
de soja – frasco de 900ml – R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) Frs – Vila Velha, Item 54 –
Sal refinado, iodado, embalagem de 1kg – R$ 1,05 (um real e cinco centavos) Kg – Leve, Item 56
– Sardinha em lata – lata com 130g – R$ 3,70 (três reais e setenta centavos) Lta – 88, Item 59 –
Suco concentrado sabor goiaba – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial, Item 60 – Suco
concentrado sabor manga – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Imperial.”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO N.º: 10.961/2021
OBJETO: Contratação para realização de procedimentos cirúrgicos veterinários em cães e
gatos.
CONTRATADA: Veterinária Fioravante Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei Federal n.º
8.666/93, e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei n.º 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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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATOS
Contrato
:112/2021. Datado de 09/07/2021.
Licitação
:Pregão Presencial nº 143/2021
Objeto
:A contratação de empresa especializada para execução de serviços de
manutenção e troca de calhas, rufos e condutores
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Patrícia Lino de Oliveira
Valor
:R$ 29.040,00
Prazo
:90 (noventa) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Patrícia Lino de Souza
=
Contrato
:113/2021. Datado de 14/07/2021.
Licitação
:Pregão Presencial nº 090/2021
Objeto
:A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
Remoção terrestre Inter-Hospitalar com Ambulâncias, com o devido acompanhamento de
profissional de área de saúde
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Cardiocenter Especialidades Médicas Ltda.
Valor
:R$ 430.992,00
Prazo
:12 (doze) meses
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Cássius Frederico Martins Pereira
=
Contrato
:114/2021. Datado de 19/07/2021.
Licitação
:Tomada de Preços nº 009/2021
Objeto
:A contratação de serviços na área de engenharia para execução de Muro
de Fechamento das Escolas Municipais Jacy de Figueiredo – Caic I e Prof. Helena Reis – Caic II
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:W.A. Construtora CV Ltda.
Valor
:R$ 551.177,60
Prazo
:120 (cento e vinte) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Welington Alexandre
=
Contrato
:115/2021. Cancelado
Contrato
:116/2021. Datado de 23/07/2021.
Licitação
:Processo Licitatório nº 006/2021 – Pregão Eletrônico nº 004/2021, realizado
pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Circuito das Águas - CIMAG/
AMAG – Ata de Registro de Preços nº 234/2021
Objeto
:A contratação de serviços na área de engenharia, incluindo o fornecimento
de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários, serviços de topografia e transporte de materiais para a execução de obras de infraestrutura urbana, composta por
execução de recapeamento asfáltico, execução de pintura e sinalização de solo, assentamento de guia meio-fio e execução de calçada
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Pavican Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
Valor
:R$ 8.839.099,70
Prazo
:9 (nove) meses
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Roberto Donizeti Cândido
=
Contrato
:117/2021. Datado de 02/08/2021.
Processo
:Processo Adm. nº 10.118/2021
Objeto
:A contratação de empresa especializada para relocação e instalação de
Driox (rede e oxigênio) para manutenção das atividades do Hospital de Campanha do Município
de Varginha
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
: White Martins Gases Industriais Ltda.
Valor
:R$ 175.250,00
Prazo
:90 (noventa) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, os Srs. Gilney Penna Bastos e Mário César Simon
=
Contrato
:118/2021. Datado de 02/08/2021.
Processo
:Processo Adm. nº 10.230/2021
Objeto
:A contratação de empresa especializada para instalação de mão de obra
preventiva e corretiva com substituição de peças para Rede de Oxigênio, para manutenção das
atividades do Hospital de Campanha do Município
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
: White Martins Gases Industriais Ltda.
Valor
:R$ 84.501,00
Prazo
:90 (noventa) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, os Srs. Gilney Penna Bastos e Mário César Simon
=
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Contrato
:119/2021. Datado de 04/08/2021.
Licitação
:Pregão Presencial nº 181/2021
Objeto
:A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
tabulação e análise de dados para emissão de Relatório de Informações e Indicadores
Educacionais
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas - Fepesmig
Valor
:R$ 16.500,00
Prazo
:90 (noventa) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Kaline Tauane Ávila
=
Contrato
:120/2021. Datado de 04/08/2021.
Licitação
:Pregão Presencial nº 130/2021
Objeto
:A contratação de serviços técnicos especializados nas área de engenha-ria
e arquitetura para o desenvolvimento de Projeto Arquitetônico/Executivo de uma pista de Skate
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Marina Leal Mendonça Arquitetura e Urbanismo
Valor
:R$ 5.560,00
Prazo
:30 (trinta) dias corridos
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Leal Mendonça
=
Contrato
:122/2021. Datado de 05/08/2021.
Licitação
:Pregão Presencial nº 182/2021
Objeto
:A contratação de serviços empresa especializada para confecção de 20
(vinte) grades para bueiros
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Keila Junia Jacinto Silva - Me
Valor
:R$ 16.790,00
Prazo
:10 (dez) dias úteis
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Keila Júnia Jacinto Silva
=
Contrato
:123/2021. Datado de 06/08/2021.
Licitação
:Concorrência nº 005/2019
Objeto
:A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
gerenciamento de margem consignável com desconto em Folha de Pagamento dos ativos e
inativos da Administração Direta e Indireta do Município de Varginha
Contratante
:Município de Varginha e
Contratada
:Zetrasoft Ltda.
Valor
:Contrato não oneroso para o Município
Prazo
:60 (sessenta) meses
Signatários
:Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Rogério Soares Takato

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao
Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 03/08/2021 a 07/08/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Andressa Crisitane O Gabriel
10865024
FEA-1635 554-14 28/07/2021 08:40
Andressa Gazzinelli Marcal
10818700
EIF-3721 546-00 23/07/2021 21:01
Francisco Lefon Martins
11697489
HKA-6130 736-62 28/07/2021 11:34
Jamerson Mendes Guimaraes
10757876
GXA-0066 736-62 28/07/2021 12:35
Joao Eduardo Dos Reis Junior
10839913
DMJ-9367 556-80 23/07/2021 14:00
Lucas Soares Murta
10795654
NZK-8548 736-62 28/07/2021 17:30
Raul Cesar Oliveira Garcia
10775250
HBT-3078 703-01 19/07/2021 11:50
Representacao Comercial Xavier L 11688998
RML-5C80 736-62 22/07/2021 14:56
Tiago Henrique Nicolau
10777948
PWR-7509 736-62 19/07/2021 15:05
Valdilene Damasceno De Souza
10791125
MOX-9203 552-50 13/07/2021 16:45
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta
por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 02/08/2021 a 07/08/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Afonso Maria Da Silva
10639857 KLZ-2249
736-62 24/05/2021 130,16
Alex Augusto Da Cruz
10616881 HOH-8463 763-32 06/05/2021 293,47
Alexandre Mauricio De Jesus
10584971 CFN-7037 605-01 27/03/2021 293,47
Bruna Peloso Meneguci
11554069 HCU-6260 554-14 02/06/2021 195,23
Caio Lopes Nogueira Silva
10598453 CZG-6988 556-80 10/05/2021 195,23
Caroline Nascimento
10682785 KXU-4D13 556-80 01/06/2021 195,23
Clayton Araujo Rocha
10558845 MNL-9102 763-32 03/05/2021 293,47
Dirson De Miranda Murta
10661571 GRI-8294
605-01 15/05/2021 293,47
Distribeva C V D B E P Alimentic
10714404 QNP-7897 736-62 02/06/2021 130,16
Filipe Tana Lima
10617180 QWY-6643 762-51 07/05/2021 293,47
Gilselene Eduardo Zati
10558566 HKV-3772 763-31 30/04/2021 293,47
Heuler Mendes Naves
10551044 OLP-0819 736-62 15/04/2021 130,16
Irivaldo Pedreira
10605503 EIH-7138
556-80 13/05/2021 195,23
Israel Carolino Dare
10647474 PXS-7147 763-32 08/05/2021 293,47
Jhonatan Vilela Ferreira
10579270 EJL-3742
763-32 07/05/2021 293,47
Jj Locacoes De Maquinas E Equip
10612449 PWJ-1758 736-62 17/05/2021 130,16
Leonardo Mendes
10610859 QOI-2C54
704-81 17/05/2021 293,47
Lucas Leonel Souto
10528936 PXY-8D12 703-01 15/04/2021 293,47
Luciene L De Oliveira Gomes
10588333 HFW-8I51
762-52 14/04/2021 293,47
Mansueto Sobreira Saldanha Augusto 11540515 DMS-5050 605-01 28/05/2021 293,47
Marcos Antonio Da Silva
10597323 QUS-4844 763-32 10/05/2021 293,47
Natalia Machado P Magalhaes
10598393 FRN-1208 763-31 08/05/2021 293,47
Nayr Geralda De Oliveira Ximenes
10607084 EUZ-3866 554-14 26/05/2021 195,23
Rita De Cacia De Farias Queiroz
10646050 DUT-3208
556-80 27/05/2021 195,23
Salomao Dos Santos Gomes
10540826 HBK-9956 520-70 28/04/2021 88,38
Vera Lucia Naves Resende
10615733 HMT-0216 763-32 28/05/2021 293,47
Vicente Dos Santos Rissi
10709237 EKN-7713 763-31 10/06/2021 293,47
Virginia Gregorio
10558440 HHA-6C22 703-01 02/05/2021 293,47
William Tamayo Nanez
10642787 HAQ-0912 763-32 04/06/2021 293,47

EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – JULHO/2021
A Comissão especial de julgamento de defesa administrativa instituída pela portaria nº 14.062/
2017, neste ato representada pela Coordenadora do Setor Vigilância Sanitária, vem PUBLICAR a
decisão final dos processos administrativos elencados abaixo, conclusos após decisão da
autoridade julgadora competente, conforme Art. 59 da Lei Municipal n.º 2988/97:
Autuado
SONIA MARIA PEREIRA

CNPJ/CPF
Processo
05.670.249/00001-28 13221/20

ARARE AUGUSTO NETO

042.916.846-22

IVANI TORRES DA SILVA CAMPOS

39.314.460/0001-20

FELIPE REIS FLOR

39.498.495/0001-66

FELIPE REIS FLOR

39.498.495/0001-66

REINALDO ROLIM LUCINDA

011.756.406-03

NOVA CALIFÓRNIA PIZZARIA

05.480.340/0001-80

TELMA VILELA MONTE RASO BRAGA

26.022.522/0001-88

FERNANDES MAURICIO DE CARLOS

09.562.014/0001-73

PADARIA BOUTIQUE DOS PÃES LTDA

36.083.899/0001-09

VARGINHA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA

32.175.610/0001-12

MARIA DO CARMO DA SILVA BUENO

13.053.963/0001-03

RDCG EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

37.468.742/0001-56

CLEBIO PEREIRA BATISTA

40.913.346/0001-03

BAR DANÇANTE MASELLI EIRELI

11.995.742.0001-10

L E MOREIRA

12.766.203/0001-72

JOÃO ANDERSON VIANA

39.232.929/0001-81

SOLÉCIO ANTÔNIO REIS JÚNIOR

11.436.817/0001-23

LÚCIA HELENA ROSA

19.535.887/0001-40

MARIA ODETE DA SILVA

33.499.932/0001=80

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.

WILLER VITORIANO

37.608.995/0001-88

JACK GENTLEMAN LOFT TREINAMENTOS LTDA

33.752.954/0001=00

Contribuinte:
LIDIANE DE SOUSA SILVESTRE

POLIANA CRISTINA LIMA

32.697.499/0001-24

LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR

083.357.366-77

FLAVIANO DOS SANTOS

39.734.301/0001-84

ARIANE MARCELINO

41.860.212/0001-26

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Processo:
10353/2021

Endereço do Lote:
RUA ESPERANÇA SEMIONATO, Nº 50
TREVISO

O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 09 de Agosto 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/oum Imóvel.
Contribuinte:
FILIPE VIEIRA DA ROCHA TEMPORAO

Processo :
10367/2021

Endereço do Lote:
RUA MARILDA, Nº 190
VILA MURAD
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 09 de Agosto de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

WESLEY MARCELINO CINTRA

39.964.112/0001-06

HAVAN LOJAS DE DEPÁRTAMENTOS LTDA

79.379.491/0114-60

JEFERSON DANIEL FÁVARO

18.701.989/0001-26

PATRICK FRANÇOIS DOS SANTOS NEVES

24.001.162/0001-02

SAULO BARRETO DA SILVA

09.602.755/0001-30

MAURI DONIZETI CONCORDIA

27.893.862/0001-47

MOACIR ALVES DA SILVA

07.821.476/0001-32

LIDIANE BOAVENTURA

055.129.686-02

JOSÉ SEBASTIÃO DAMASCENA

37.039.282/0001-40

MAIOLINI SUPERMERCADO

17.095.852/0001-02

Penalidade Decisão Final
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Dívida Ativa
10579/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
4345/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5301/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
7537/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5306/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5308/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5315/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5285/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
5310/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
7034/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
6795/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
8068/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
8071/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
8066/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
4078/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
4295/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
10149/18
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
15302/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
12842/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
4343/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
17064/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
2221/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
1961/21
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
21060/20
Multa
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
8556/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
9305/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
8631/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
5323/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
7006/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
9306/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
8591/21 8444/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
10331/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
8846/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
3527/21
Interdição
Desinterdição/
Arquiva-se
5320/21
Multa
Defesa não
apresentada/ Arquivese
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Autuado
ESPORTE CLUBE RECREATIVO RIO VERDE

CNPJ/CPF
08.204.815/0001-02

EMPÓRIO DA CARNE E BEBIDAS LTDA

39.422.578/0001-71

ALISSON RIBEIRO CARDOSO

17.191.963/0001-12

MAURÍCIO MAGAGNE ME

13.774.875/0001-92

MAROIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

19.310.309/0001-06

RODRIGUES E SALLES LTDA

66.351.412/0001-84

ECLIPSE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

05.556.181/0009-08

NEGRI ACADEMIA LTDA

34.186.105/0001-07

MINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EPS LTDA

08.051.917/0002-08

NEWCO INDÚSTRIA DE PRODUTOS FUNCIONAIS LTDA 22.663.336/0001-77
GIOVANI CAMPOS SCATOLINO

38.572.301/0001-62

ESPAÇO CONTEMPORÂNEO ALEX MARQUES LTDA

09.125.149/0001-71

SACARIA VARGINHA LTDA

09.506.839/0001-70

VANTUIR MANUEL

31.440.962/0001-95

MAIOLINI SUPERMERCADO LTDA

17.095.852/0001-02

DROGARIA SÃO PAULO S A

61.412.110/0511-40

ALINE FLÁVIA CRISTINA MATTOS

24.769.250/0001-59

VIPS BAR E RESTAURANTE LTDA

10.602.573/0001-49

MOACIR ALVES DA SILVA

07.821.476/0001-32

RESTAURANTE DO ROSÁRIO LTDA

13.306.480/0001-65

EDMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

26.651.586/0001-48

ABIUD ELIEZER FERREIRA

36.809.591/0001-90

MAURÍCIO MAGAGNE ME

13.774.875/0001-92

ALEX LUIZ VACHELLI DOMINGUITO

27.914.686/0001-82

RONI EMERSON JULIANO DE PAIVA

14.849.761/0001-27

GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROSA

30.767.777/0001-47

RESTAURANTE SKY VARGINHA LTDA

21.308.142/0001-90

MARIA APARECIDA DE FARIA

40.382.823/0001-43

Processo
7724

Penalidade Decisão Final
Multa
Defesa não
apresentada/ Arquivese
7539
Multa
Defesa não
apresentada/ Arquivese
5302/21
Multa
Defesa não
apresentada/ Arquivese
7603/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
7141/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
5327/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
7608/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
4662/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
7544/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
6210/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
5336/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
7536/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
5303/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
533/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
7728/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
8348/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
76/21 e 21193/2020
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Arquive-se
12845/20
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Arquive-se
20679/20
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Arquive-se
17063/20
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Arquive-se
19877/20 19979/20
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente/
Arquive-se
8069/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
8073/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
8070/21
Multa
Defesa não
apresentada / Arquivese
15250/20 17268/20
Multa
Recurso conhecido e
provido/ Arquive-se
9353/21
Multa/Interdição
Defesa não
apresentada/Dívida
Ativa
8065/21
Interdição/Multa
Desinterdição/Defesa
não apresentada/
Arquiva-se
3529/20217538/21
Interdição/Multa
Desinterdição/Defesa
não apresentada/
Dívida Ativa

Prefeitura do Município de Varginha, 11 de agosto de 2021.
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 038/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 085/2021
Conforme disposições contidas nos itens 13 e 14.4, do Edital 085/2021, fica a candidata abaixo
relacionada, regularmente classificada no Processo de Seleção Simplificada realizado através
do Edital 085/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADA para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a contar
da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo
Administrativo nº 21.050/2021.
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Para a contratação de que trata a presente convocação, a candidata fica ciente que deve
atender às disposições estabelecidas no Edital 085/2021 e demais legislações vigentes.
Candidato
Cargo
Sueli Aparecida Protásio
Técnico em Enfermagem / US
Varginha, 12 de agosto de 2021.
Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 089/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento da
vaga referentes ao Processo Administrativo nº 5.771/2021 - Contrato por tempo determinado,
conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
Cargo: TNS/PS/Assistente Social
Vaga: 1 (um)
Vencimento base: RS 5.398,10
Carga Horária definida conforme necessidade da Administração, nos termos do Artigo 21 da Lei
Municipal nº 2.673/1995, Decreto Municipal nº 5.588/2011 e Decreto Municipal nº 8.631/2018,
sendo que as carreiras cujas jornadas estiverem regulamentadas em lei federal, em âmbito
nacional, terão a jornada definida nos termos destas legislações, enquanto estiver vigente o
Decreto 5.588/2011.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até o dia 11.10.2021, quando retorna
titular.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidora afastada para licença maternidade, com a devida autorização do senhor Prefeito, nos termos do
Processo Administrativo no 5.771/2021.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local, data e horário estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas que surgirem neste processo,
permanecendo na mesma posição de classificação para outras convocações.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
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• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
• Caso haja acúmulo de cargos públicos, o candidato fica ciente desde já que ao formalizar
sua contratação está obrigado a informar e apresentar processo onde será verificada a licitude
do acúmulo de cargos.
• 6.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras
informações do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento
ao Decreto Municipal nº 8.623/2018.
• 6.3. Fica o candidato ciente que a convocação é para início imediato. O candidato que não
iniciar as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde, será eliminado deste
processo.
• 6.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 6.3, será convocado imediatamente, sem
necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada deste Edital e que tiver obtido a melhor classificação entre os demais. Esta hipótese só é
válida para contratos com atividades não iniciadas, devendo ser lançado novo Edital caso o
candidato dê início às atividades e venha futuramente a ser desligado do quadro de servidores.
• 6.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista
no item 6.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 6.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
7 - CRONOGRAMA
Data: 18.08.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 8h00
Varginha, 212 de agosto de 2021
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 090/2021
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 estejam não contratados, a se apresentarem para preenchimento
das vagas referentes ao Processo Administrativo nº 10.849/2021 – Contrato por tempo
determinado, conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
VAGAS
VENCIMENTO BASE (R$) (*)
TNS/PS/Assistente Social
3
5.398,10
TNS/PS/Fisioterapeuta
4
5.398,10
(*) Carga Horária definida conforme necessidade da Administração, nos termos do Artigo 21 da
Lei Municipal nº 2.673/1995, Decreto Municipal nº 5.588/2011 e Decreto Municipal nº 8.631/2018,
sendo que as carreiras cujas jornadas estiverem regulamentadas em lei federal, em âmbito
nacional, terão a jornada definida nos termos destas legislações, enquanto estiver vigente o
Decreto 5.588/2011.
A jornada de trabalho será definida conforme necessidade do Hospital de Campanha do Município de Varginha.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 3 (três) meses, podendo ser
encerrado antes caso ocorra desmobilização do Hospital de Campanha.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços no Hospital
de Campanha do Município de Varginha e visa atender situação de emergência em saúde pública,
decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus
(COVID-19), com a devida autorização do senhor Prefeito nos termos do Processo Administrativo
no 10.849/2021.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecida no cronograma serão
considerados como desistentes das vagas apresentadas neste processo.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
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pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente;
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ter até a data da apresentação, no máximo 58 (cinquenta e oito) anos de idade;
• Não estar enquadrado no grupo de risco do Covid-19 definido pela Organização Mundial da
Saúde;
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física e
mental;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
• Caso haja acúmulo de cargos públicos, o candidato fica ciente desde já que ao formalizar
sua contratação está obrigado a informar e apresentar processo onde será verificada a licitude
do acúmulo de cargos.
6.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6.3. Fica o candidato ciente que a convocação é para início imediato. O candidato que não iniciar
as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde, será eliminado deste
processo.
• 6.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 6.3, será convocado imediatamente, sem
necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada deste Edital e que tiver obtido a melhor classificação entre os demais. Esta hipótese só é
válida para contratos com atividades não iniciadas, devendo ser lançado novo Edital caso o
candidato dê início às atividades e venha futuramente a ser desligado do quadro de servidores.
• 6.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista
no item 6.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 6.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
7 - CRONOGRAMA
Data: 18.08.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 8h00
Cargo: TNS/PS/Assistente Social
Data: 18.08.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 9h00
Cargo: TNS/PS/Fisioterapeuta
Varginha, 12 de agosto de 2020
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA
ATA N.º 61 REUNIÃO ORDIINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA –
COMIVA
Aos treze dias de julho de 2021 às 08:00 h, reuniram-se os seguintes membros do COMIVA
através de mídia digital – google meet, visto a Pandemia do COVID-19 : Thaís Mendes Pereira (Lar
São Vicente de Paulo); Ana Cláudia Gonçalves de Lima (AAPIVR); Luciana Fernandes Ramos
(AAPIVR); Jaci Domingueti Júnior (Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento –
SEHAD); Viviane Capitani Ferreira (SEHAD); Zelma Dominghetti (Anjos de Branco); Carla Maria
de Andrade Souza (Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS); Maria Helena Andrade (Grupo
Convivência). Faltas justificadas: Luíza Helena de Paiva, Bruno Barros, e Aline Azevedo. Esteve
também presente Débora Andrade Silva (Técnica de Referência da Secretaria Executiva). A
presidente do Conselho Thaís Mendes Pereira, deu início a reunião dando boas vindas aos
presentes. Feita a leitura da Ata nº. 60 da última reunião ordinária do COMIVA, aprovada e
assinada sem ressalvas pelos conselheiros. Assuntos: 1- Leitura do Relatório da Comissão de
Finanças, o relatório foi lido sendo aprovado por todos. 2 - Informações sobre o evento do dia 15
de junho - Dia do Combate a Violência contra Idosos (junho violeta), através das mídias digitais o
conselho divulgou informações sobre o combate a violência contra idosos. 3 – Proposta de
evento para o dia dos avós, foi proposto que o vídeo elaborado pelo conselho no ano passado,
seja utilizado novamente esse ano, a Presidente entrará em contato com a conselheira Aline para saber se a mesma ainda tem o vídeo arquivado, caso tenha o mesmo será divulgado por mídia
digital. 4 - Palavra livre: a Presidente Thaís orientou que a Entidade Conselho Metropolitano que
foi contemplada com recurso do Edital da Cemig, precisará adequar alguns valores em itens no
Plano de Trabalho devido o aumento de preços no comércio, a mesma explanou sobre o assunto
informando ao conselho sobre o fato. Sobre o Edital do Itau a Técnica da Secretaria Executiva
orientou sobre o Edital e a Lei do Marco Regulatório, sendo possível no momento apenas a
participação da Entidade Lar São Vicente (visto a possibilidade de Dispensa e Inexigibilidade),
sendo que a mesma demonstrou o desejo em participar do Edital, sendo aprovado pela plenária.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a Presidente agradeceu a presença de
todos . Eu Débora Andrade Silva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada
pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Luciana Fernandes Ramos
Jaci Domingueti Júnior
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti
Carla Maria de Andrade Souza
Maria Helena Andrade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 23/2021 – COMIVA / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA – COMIVA, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº 5.281 de 09 de dezembro de
2010, o Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 62ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2021, e
Considerando a Resolução COMIVA nº. 13 de 13 de abril de 2021, que suspende
temporariamente o artigo 12 da Resolução COMIVA nº. 06/2020, e concede temporariamente o
Certificado de Inscrição no Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA,
Considerando a Resolução COMIVA nº. 06/2020 – Dispõe Sobre o Registro de Entidades
Governamentais e Não Governamentais, Com ou Sem Fins Lucrativos, e Inscrição de seus
Programas junto ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha e Estabelece Critérios para a
Fiscalização das Entidades Cadastradas,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao requerimento de inscrição no
Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA, da Entidade: Organização de Assistência e
Serviços Integrados ao Sujeito com Necessidades Especiais (OASIS) CNPJ: 04.812.951/000116, Modalidade de Atendimento: Grupo de Convivência.
Art. 2° O Certificado de inscrição será concedido temporariamente de acordo com a Resolução
COMIVA nº. 13/2021.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 24/2021 – COMIVA / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA – COMIVA, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº 5.281 de 09 de dezembro de
2010, o Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 62ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2021, e
Considerando a Resolução COMIVA nº. 13 de 13 de abril de 2021, que suspende
temporariamente o artigo 12 da Resolução COMIVA nº. 06/2020, e concede temporariamente o
Certificado de Inscrição no Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA,
Considerando a Resolução COMIVA nº. 06/2020 – Dispõe Sobre o Registro de Entidades
Governamentais e Não Governamentais, Com ou Sem Fins Lucrativos, e Inscrição de seus
Programas junto ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha e Estabelece Critérios para a
Fiscalização das Entidades Cadastradas,
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Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Normas referente ao requerimento de inscrição no
Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA, da Entidade: Associação de Renais Crônicos
e Transplantados Renais de Varginha e Região (PRÓ-RIM), CNPJ: 06.222758/0001-50, Modalidade de Atendimento: Outros: Defesa e Garantia de Direitos.
Art. 2° O Certificado de inscrição será concedido temporariamente de acordo com a Resolução
COMIVA nº. 13/2021.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 25/2021 – COMIVA / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA – COMIVA, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº 5.281 de 09 de dezembro de
2010, o Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 62ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2021,
Resolve:
Art. 1º Aprovar os Relatórios da Comissão de Finanças referente a captação de recursos
realizada pelas Entidades:
• Lar São Vicente de Paulo – CNPJ: 05.019.043/0001-32 – Darf’s e Recibo de Depósito no valor
total de R$ 3545,35 (Três mil quinhentos e quarenta e cinco mil reais e trinta e cinco centavos);
• Anjos de Branco – CNPJ: 34.509.195/0001-11 – Darf’s no valor total de R$ 6475,51 (seis mil
quatrocentos e setenta e cinco mil reais e cinquenta e um centavos).
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 26/2021 – COMIVA / VARGINHA-MG
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA – COMIVA, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº 5.281 de 09 de dezembro de
2010, o Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, e conforme deliberação da sua 62ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 10 de agosto de 2021, e
Considerando a Resolução COMIVA nº. 06/2020 – Dispõe Sobre o Registro de Entidades
Governamentais e Não Governamentais, Com ou Sem Fins Lucrativos, e Inscrição de seus
Programas junto ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha e Estabelece Critérios para a
Fiscalização das Entidades Cadastradas,
Resolve:
Art. 1º Incluir na Resolução 06/2020, Anexo II – Formulário de Registro no Comiva, item “PROGRAMA / SERVIÇO DE ATENÇÃO AO IDOSO / PROJETO” a seguinte frase: “Detalhar ações
desenvolvidas com a pessoa idosa”.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ata nº. 350 – Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se às 14h na sala
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD, localizada
na Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I – Rodoviária, os seguintes conselheiros
presencialmente e através do google meet : I - Representantes do Governo Municipal: a) Sehad
– Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social: Titular: Rosângela Ferreira Ribeiro.
b) Semfa - Secretaria Municipal da Fazenda: Titular: Silvana Silva Braga Quirino. II Representantes de Entidades e Organizações de Assistência Social: Titular: Kátia Nogueira Paiva Campos –
FUVAE; Titular: Romilda Gomes de Oliveira Morais - ADRA; Titular: Lourdes Meiry Marinho – Vida
Viva; Suplente: Amanda Marise – Refazer; c) Representantes dos Trabalhadores do SUAS:
Suplente: Lilian Vilela Tavares. Justificaram a ausência: Rogério Tadeu Branco e Conceição
Rosane Duarte. Estiveram presentes também as Técnicas da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva e Evelyne Maria Totti Ribeiro Nogueira. Evelyne iniciou a reunião realizando a leitura
da Ata anterior, nº 349, sendo aprovada por todos e agradeceu a presença dos participantes. A
Técnica Débora fez a apresentação do Registro das informações do processo de realização da
XII Conferência Municipal de Assistência Social de Varginha, conforme Resolução CNAS nº 30
de 12 de março de 2021. Procedeu também à leitura da Avaliação da Conferência feita pelos
Conselheiros Municipais e ressaltou ser necessário o preenchimento da ficha dos Delegados
até dia 30/07/2021, encerrou perguntando se alguém tinha dúvidas e/ou comentários. Todos
aprovaram as informações para o Relatório. Rosângela fez um agradecimento à Débora pelo
empenho na realização da XII Conferência Municipal e pelos serviços prestados na Secretaria
Executiva dos Conselhos, deu boas vindas à Técnica Evelyne. Débora também agradeceu e
explanou sobre a falta de estrutura de Recursos Humanos da Secretaria Executiva para o
CMAS e demais Conselhos. Sobre a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil, a ser
realizada na próxima quinta-feira, dia 29/07/2021, às 9 horas, Débora informou sobre às quatro
entidades inscritas, sendo elas: ADRA, FUVAE, CDCA e LSVP. Não houve manifestação para
inscrição de Representantes de Usuários ou Organizações de Usuários de Assistência Social e
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também não houve manifestação para inscrição de Representantes de Trabalhadores ou
Organizações de Trabalhadores do SUAS. Débora salientou o quanto é importante discutir sobre Controle Social e como se faz necessária mobilização por parte do CMAS para novos
participantes dentro do Conselho. Lourdes, representante da Instituição Vida Viva agradeceu os
trabalhos desenvolvidos pela Técnica Débora e solicitou participação nas Eleições do dia 29/07/
2021, mesmo tendo perdido o prazo para inscrição. A plenária aprovou por unanimidade a
inclusão da Instituição Vida Viva nas eleições como candidata a Representante de Entidades e
de Lourdes Meiry Marinho como delegada. Romilda agradeceu Débora pelo trabalho desenvolvido na Secretaria Executiva e deu boas vindas à Técnica Evelyne. A reunião foi encerrada por
Débora com o agradecimento da presença de todos. Sem mais para o momento, Eu, Evelyne
Maria Totti Ribeiro Nogueira, lavrei essa ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos
conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kátia Nogueira Paiva Campos
Rosângela Ferreira Ribeiro
Lourdes Meiry Marinho
Romilda Gomes de Oliveira Morais
Silvana Silva Braga Quirino
Lilian Vilela Tavares
Amanda Marise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 38/2021 - CMAS/VARGINHA-MG
Aprovação dos Demonstrativos Anuais de prestação de Contas: Piso Mineiro de
Assistência Social e Recurso Extraordinário de enfrentamento a Covid-19 – ano 2020.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS,considerando as atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei
Federal nº. 12.435 de 06 de julho de 2011,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social.
Considerando o inciso VI do artigo 2º da Lei Municipal Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010,
Considerando a deliberação de sua 352º Plenária Extraordinária, realizada no dia 10 de Agosto
de 2021,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Demonstrativo Anual Físico Financeiro de prestação de contas referentes
aos recursos estaduais transferidos no Exercício de 2020: Piso Mineiro de Assistência Social e
Recurso Extraordinário para enfrentamento a Covid-19.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 39/2021 – CMAS /VARGINHA-MG
CERTIFICA DOCUMENTO ENTREGUE PELA ASSOCIAÇÃO VIDA VIVA AO CMAS.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Federal nº. 12.435 de 06
de julho de 2011, Lei Municipal Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, Decreto Municipal nº 6.236
de 27 de novembro de 2012, e,
Considerando a Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Lei Municipal nº. Nº 5.264, de 25 de Novembro de 2010, que Dispõe sobre o
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e dá Outras Providências;
Considerando a deliberação da Plenária Extraordinária nº. 352 realizada em 10 de Agosto de
2021;
Resolve:
Art. 1º Aprovar a Ata de alteração da Diretoria da Associação Vida Viva – CNPJ: 01.355.795/
0001-13, com a inclusão de Célia Solange Gonçalves Santos como segunda secretária.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 10 de Agosto de 2021.
Valéria Aparecida Naves Damião Nascimento
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 26/2021
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas referentes aos Processos Administrativos n.º
10.321/2021 e n.º 859/2021, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Professor PII

AGOST
O DE 2021
GOSTO

Quantidade
4

2. Prazo do Contrato
Professor PII
Até o término do ano letivo; provimento do cargo 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 Processos
Administrativos n.º 10.321/2021 e n.º 859/2021.
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
Professor PII
(*) Valor Hora-aula

Quantidade
R$ 20,38*

5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma, serão considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação
e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar pelas
vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
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 ora disponibilizadas 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 Professor PII estão sendo feitas em
número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum
candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (diploma):
- Professor PII: Curso Normal Superior, ou Pedagogia com habilitação para ministrar aulas para
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, com estudo de estruturas e funcionamento
do ensino, Metodologias e Prática de Ensino-Estágio Supervisionado em escola de ensino
fundamental, sem restrição de carga horária para os cursos iniciados anteriormente à Lei n.°
9.394/96 e com carga horária mínima de 300 horas para os cursos iniciados posteriormente à Lei
n.° 9.394/96;
c) ATESTADO MÉDICO, NO QUAL CONSTE, CLARAMENTE, 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);

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 12 DE

ANO XXI - nº 1360
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
necessária também a apresentação da Carteira de Vacinação e cartão do SUS durante consulta
à Enfermagem.
7.6. No exame admissional, o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT poderá
exigir novos exames e testes complementares que sejam considerados necessários para a
conclusão sobre a aptidão física do candidato, sendo que os mesmos deverão ser realizados às
expensas do candidato.
7.7. O candidato considerado inapto ou incompatível com a função no exame admissional não
será contratado.
8. Efetivação do Contrato
8.1 No ato da assinatura do contrato, o candidato deverá apresentar no Departamento de
Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em Varginha/MG):
8.1.1 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 Comprovante de 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);
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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 das vagas ofertadas 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: 18/08/2021
Local: SEDUC (Avenida Brasil, nº 171, Vila Pinto, Varginha/MG).
Horário: 08h30min
Cargo: Professor PII
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada
no local de, no máximo 60 (sessenta) candidatos por vez, em observância às normas sanitárias
em vigor:
CANDIDATO(A)
CARGO
CLASS.
1
Elaine Cristina Ferreira
Professor PII 88º
2
Janaina Aparecida de Araújo
Professor PII 89º
3
Cristiele Donizete Silva Bárbara
Professor PII 91º
4
Ana Cristina Aguiar Lima da Costa
Professor PII 96º
5
Aline do Carmo Tavares Gomes Palma
Professor PII 97º
6
Suzana Ferreira Souza
Professor PII 100º
7
Juliene Aparecida da Silva Pires
Professor PII 105º
8
Camila Elias Alves
Professor PII 114º
9
Bárbara Veiga Ferreira de Oliveira
Professor PII 115º
10
Lívia Cristina Mendes Cassimiro
Professor PII 118°
11
Josiane Marques da Silva Marcelino
Professor PII 123º
12
Liliane Martins
Professor PII 124º
13
Gislane Tavares Barbosa Rangel
Professor PII 125º
14
Thamires Scotini Bicalho
Professor PII 126º
15
Josiane Lopes
Professor PII 128º
16
Letícia de Siqueira
Professor PII 129°
17
Edna de Lima Pereira Garcia
Professor PII 132º
18
Mariana Silva Mancilha
Professor PII 133º
19
Marilda Tempesta
Professor PII 137º
20
Patrícia Carmen Guido Kluck
Professor PII 139º
21
Daiana Rosa Lima
Professor PII 141º
22
Mariane Alves Peinado
Professor PII 142º
23
Claudirene Mariana da Silva Luciano
Professor PII 144º
24
Camila Alves Pederiva
Professor PII 148°
25
Clara Helena Lamin dos Santos
Professor PII 150°
26
Vanessa Fernanda Moreira
Professor PII 152º
27
Pollyana Gonçalves de Figueiredo
Professor PII 153º
28
Luciene de Paula Damacena
Professor PII 157º
29
Cristian Kelly Bordon Gomes
Professor PII 158º
30
Geisa Branco Terra Nascimento
Professor PII 159º
31
Daieny Lopes Pereira
Professor PII 160º
32
Regiana Paula de Freitas Azevedo
Professor PII 162º
33
Cristina Maria dos Reis
Professor PII 164º
34
Estela Maria Peloso de Souza
Professor PII 167º
35
Valéria Rosa de Souza
Professor PII 170º
36
Cristiane Juvêncio da Silva
Professor PII 173º
37
Fátima Eliana Santos Guimarães
Professor PII 174°
38
Hellen Cristina Labre Lentz
Professor PII 175°
39
Daiana Casteliano da Costa Prado
Professor PII 176°
40
Carla Patrícia Amorim Santos
Professor PII 177º
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31
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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CANDIDATO(A)
Stella Maris Braga de Mendonça
Sandra de Fátima Lopes da Silva
Maria das Graças Martins de Carvalho
Karen Christina Costa Corrêa
Francismara Alves Batista
Kelly Priscila de Andrade Miranda
Paula Sousa Fabre
Maraísa Tempesta Reis
Cacilda Prado de Oliveira
Laene Martins Pazoti de Almeida
Roberta de Pádua e Andrade
Bruna Ruiz Reis
Rozemeire Aparecida Bárbara Scheibel
Luciana Cristina da Silva
Letícia Leopoldino Vitoriano Corrêa
Elizangela Aparecida Ramos
Maira Aparecida dos Santos Valério
Juliana Aparecida de Paiva Brito
Tatiane Aparecida de Souza
Andriéli Pereira Magalhães
Ana Paula Freitas Meirelles
Andreza Raffaela Carvalho Dias
Gislaine Aparecida Pereira Miranda
Antonielly Amanda Francisco
Rosilene Oliveira de Sousa
Geisa Aparecida Brito
Jussara Jaqueline Campos Silva
Janaína Santos Batista Cardoso
Lívia Cardoso Oliveira
Thaís Mendes Sabino Martins
Fabiana Aparecida Tavares de Paiva
Priscila Aparecida Quel Melo
Liniane Silva Mendes
Renata Gomes da Silva
Francine de Paula Dias
Thaís Correia
Ellen Coelho de Oliveira Sousa
Thalita Andrade Barbosa
Priscila Moutinho Pires Vilas Boas
Adriana Mara Pessi da Cunha
Rozilda Aparecida Branco Terra
Janaina da Silva Lemos Martins
Ana Lúcia Silverio Camilo
Andressa Aparecida Araújo e Silva
Elisângela Aparecida de Oliveira Floriano
Viviane Patrocínio Tavares
Monique Dominguito de Souza
Giselle Vilela Carrero
Elaine Cristina Estevão Rosa
Leyde Kelly Miranda
Flávia Aparecida Ribeiro Reis Aureliano
Flaviane Rezende Alves
Karina Braga de Oliveira Resende
Graziela de Brito Pereira
Maria Lúcia da Silva Victor
Weidlane Dixini Miranda Silva
Ana Lúcia Pereira
Elizângela Petrim Dominguito Assis
Beatriz Aparecida das Silva Malaquias
Abyla Assalin Mendonça
Cláudia Valeria Costa Souza
Jaqueline Vicente Leão
Tarcila de Souza Pirahy Mesquita
Tamires Aparecida de Oliveira
Liliana O. F. Nogueira
Bianca Magalhães Pelegrini Silva
Vanda Messias Alves
Elizete Cardoso Soares
Mirella Aparecida Cardoso Mesquita
Roselene Rocha Freitas Xavier
Andréia Junho Rodrigues
Priscila Dione Silva dos Santos
Isabelle Cristini Scotini
Laura Pannone
Sebastião Hilário de Oliveira
Gabriela Martins Mendes Zanon
Ana Paula Rodrigues Monteiro de Jesus Carvalho
Elisete de Fátima Mendes Rosa
Adriana Cristina de Paiva
Cristiane Aparecida Leite Coelho
Dalida Scotini Martins
Rosangela Faro Teodoro
Neusa Aparecida de Araújo

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

CLASS.
180º
182º
184º
185º
187º
188°
189º
194º
197º
198º
199º
201º
202°
203º
204º
205º
207º
210º
211º
213º
216º
218º
220º
221º
222º
224º
227º
230º
231º
232º
233º
236º
237°
240°
241º
242º
244º
245º
249º
250º
252º
253º
254º
256º
257º
258º
259º
261º
262º
263º
264º
265º
266º
267º
269º
270º
271º
275°
278°
279°
280º
282º
284°
285º
286°
287º
288°
289º
290°
291°
292°
293º
296°
297°
298°
299°
305º
306°
307°
308°
310°
311°
312°

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

CANDIDATO(A)
Renata Franco Bressani
Gilmara Aparecida Silva
Rosemary Maiolini
Angélica Pereira Borges
Deilly da Silva Alves
Regiane Aparecida de Oliveira
Karina Zanatelli Carneiro
Ivone Martins
Cristiane de Paula Archanjo Silva
Naiara Fracele Silva Praxedes
Karina Moutinho Souza Silva
Viviane Ap. Tiodoro Oliveira
Marilise Silva Teodoro
Elise Duarte Leivas
Elaine Aparecida Bondi Martins
Mara Lúcia de Sousa
Priscila Eleutério
Erica Maria Tavares
Fernanda Dixini Araujo
Denise Lopes da Silva
Nodimarques Reis Ribeiro
Gabriely Ferreira Borges
Maria da Glória dos Santos
Lavínia Oliveira Silva
Valéria de Fátima Branco
Eliane Pereira do Carmo Rodrigues
Magali da Glória Silva Rezende Miranda
Marisa Vitar Gonçalves Alves
Pricila Ferreira Pereira
Maria da Glória Ferreira Borges
Bruna Mesquita Sudério
Isabel de Jesus Lopes Silva
Daniele Elias de Carvalho
Giselle Maria Ribeiro de Souza
Cristina Andrade Ferreira
Renan Barros do Valle
Josiane Branco Rezende
Mary Marques Pereira
Ismael Machado da Silva Filho
Naiara Costa Furtado Campos
Liliane Maria da Silva
Jéssica Tempesta Miranda da Fonseca
Débora Araújo Bruziguessi
Camila Moreira Azarias
Juliana Martins da Silva Carvalho
Tamara de Fátima Roberto
Lucimeiri Pinheiro Souza Silva
Wendynara Mendes Teodoro
Patryccia Keller Sousa Egidio
Gabriela Daniel Flausino
Grazielle Marques Roberto
Vanessa Aparecida da Silva Paiva
Regiane Maria de Souza
Isabel de Jesus Martins
Ariana Aparecida Martins
Andrea Cristina Correia Silvério
Andreza Aparecida Azevedo Vicente
Jurema Rosa da Cruz Brunieri
Graziéle da Silva Pereira
Camila Aparecida Tavares
Pâmela Celi Andrade Pedroso Vivaldi
Aparecida de Cássia Souza Matos
Luana Cecília Moreira Ildefonso
Iara Fornazari
Patrícia Aparecida Nascimento Ferreira
Lorraine Cândido Francisco
Kelen Mendes Umberto Naves
Samira Alves Ferreira
Daniela Aparecida Alves da Silva Rocha
Líbia Salomé Mendes Arantes Ferreira
Cleonice Barbosa da Silva
Andréia Cristina Pereira Silva
Mayra Aparecida Ribeiro Valério
Andréa Lúcia de Carvalho
Maria Cláudia Pichara Araújo
Joice Fernanda Oliveira da Silva Santos
Rose Aparecida Novais de Almeida
Tássia Mendes Passos
Maiara Alves da Penha
Aleteia Carla de Andrade Pardini
Elaine dos Santos
Samuel Gonçalves Lourenço
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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, 12 de agosto de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 394/2021
DESIGNAR COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS CULTURAIS
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e competências que lhes são conferidas pelo Inciso III
do Artigo 12 do Estatuto da Instituição e,
CONSIDERANDO a necessidade de realizar a seleção de propostas artísticas culturais inscritas
no Edital Emergencial 001/2021 de acordo com o disposto na Lei Federal nº 14.017 – Lei Aldir
Blanc,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS CULTURAIS da Fundação Cultural de Varginha.
Art. 2º - Designar para compor a COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS ARTÍSTICAS
CULTURAIS, os servidores da Fundação Cultural a seguir indicados:
A – ANA LUIZA PEREIRA ROMANIELO
B – CLÁUDIO HENRIQUE MARTINS
C – HUMBERTO DE PAULA XAVIER
D – JOSÉ AGNALDO MONTESSO JÚNIOR
E – SÉRGIO HITOSHI YANO
Art. 3º - COMISSÃO deverá concluir a seleção até o dia 20 de setembro de 2021, podendo ser
prorrogado o prazo caso haja necessidade.
Art. 4º - Os trabalhos dos componentes da Comissão de Seleção ora instituída serão considerados serviços públicos relevantes.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha, 10 de agosto de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente da Fundação Cultural de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL EMERGENCIAL 001/2021 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS
LEI FEDERAL Nº 14.017 – LEI ALDIR BLANC
A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Fundação Cultural de Varginha, em consonância
com a Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 e Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020
e Lei Federal nº 14.150 de 12 de maio de 2021 e Decreto nº 10.751 de 22 de julho de 2021, torna
públicas e abertas as inscrições para premiação de propostas artísticas e culturais no município
de Varginha. Serão premiadas propostas que serão transmitidas por plataformas virtuais de
compartilhamento de conteúdo via internet, redes sociais ou similares, que estimulem o
desenvolvimento da arte e cultura nas suas diversas formas de expressão (criação, difusão,
formação e memória), criados por trabalhadores da cultura de Varginha, pessoas físicas que
produzam cultura, com um valor total de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais).
1 - DO OBJETIVO
1.1 Esse Edital tem como objetivo estimular a manutenção e continuidade das atividades artísticoculturais no município de Varginha, fomentar o desenvolvimento da produção artística e cultural,
incentivar a sustentabilidade de trabalhadores da cultura, estimular a cadeia produtiva da cultura
e promover a experimentação e a inovação no campo das linguagens artísticas e culturais.
1.2 É também objetivo desta seleção proporcionar a concepção e a realização de atividades nas
linguagens da música, artes cênicas (teatro, dança e performance), artes visuais, artesanato,
literatura, desenho, gastronomia, expressões culturais populares, dentre outros, para os públicos infantil, juvenil, adulto e idoso.
2 – DO OBJETO
2.1 O presente Edital tem por objeto a seleção de artistas de Varginha para exibição de propostas artísticas e culturais, que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio
de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput
do art. 2º da lei nº 14.017, de 2020.
2.2 Os contemplados serão os artistas que tiveram suas atividades diretamente impactadas
pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o
direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no
município.
2.3 Serão selecionadas propostas em diferentes linguagens artísticas e culturais, em que cada
artista contemplado deverá executar a proposta selecionada com exibição / transmissão em
plataformas digitais.
2.4 São consideradas propostas artísticas culturais neste edital:
a) Apresentações artísticas: espetáculos e/ou intervenções nas linguagens de teatro, circo,
dança e artes performáticas, como esquetes, cenas curtas, contação de histórias, teatro de
bonecos, leitura dramática, dentre outras modalidades de intervenções na mesma linguagem.
b) Apresentações musicais: espetáculos e/ou intervenções, utilizando a linguagem da música,
nos formatos canto com acompanhamento instrumental, somente instrumental, dentre outras
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intervenções na mesma linguagem.
c) Formação técnico-cultural: realização de atividades de qualificação e/ou aperfeiçoamento de
técnicas relacionadas à área cultural, como cursos, oficinas, seminários, workshops ou rodas
de conversa.
As propostas poderão ser nas mais variadas linguagens artísticas-culturais, bem como das
áreas técnicas da cultura, tais como: acervos, arquivos, arte e cultura urbana, arte pública, artes
digitais, artes em geral, artes integradas, artes visuais, artesanato, audiovisual, biblioteca,
capoeira, carnaval, cinema, circo, comunicação, contação de histórias, cultura afro brasileira,
cultura afro-indígena, cultura alimentar, cultura digital, cultura popular, cultura quilombola, dança,
design, economia criativa, economia solidária, editoração, escrita, escultura, feiras culturais,
festas e festejos tradicionais, fotografia, gastronomia, gestão cultural, gestão de equipamentos
culturais, grafite, leitura, literatura, livro, manifestações populares e tradicionais da cultura,
memória, moda, museologia, música, musicais, ópera, patrimônio histórico material e imaterial,
performance, pintura, poesia, processos formativos, produção cultural, programas educativos,
rodas de rima, saberes, seminários, slam, teatro, tecnologias da informação, vídeo e outras
áreas não descritas anteriormente, devidamente justificadas.
Parágrafo único: A proposta artística cultural no formato virtual deverá ter duração mínima de 30
minutos e máxima de 90 minutos e deverá, ainda, apresentar, no momento da inscrição, o
conteúdo a ser abordado.
3 – DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Podem participar deste Edital:
a) Pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, domiciliadas em Varginha devidamente
registradas no Sistema Municipal de Cultura (aberto para cadastro até o dia 27 de agosto de
2021, às 17h), que devem comprovar experiência na área cultural, através de reportagens,
declarações, portfólio com histórico de atuação, certificados de cursos ou material publicitário
(cartazes, flyers,etc).
3.2 Das Vedações:
3.2.1 No presente Edital de Seleção, estarão impedidos de se inscrever e de participar:
a) Servidores públicos de todas as esferas (municipal, estadual ou federal) sejam empregados,
aposentados ou com contrato temporário com a Prefeitura Municipal de Varginha, Fundações ou
Autarquias e respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2° (segundo) grau.
b) Membros da Comissão de Seleção.
c) Pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.
d) Aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença e demais assistidos por
benefícios governamentais (exceto bolsa família e auxílio emergencial).
f) Pessoas que estejam inscritas em mais de uma proposta. Caso o proponente envie mais de 01
(uma) proposta, todas serão consideradas inabilitadas.
g) Membros dos Conselhos vinculados à Fundação Cultural de Varginha, sendo estes: Conselho
Deliberativo da Fundação Cultural, Conselho Municipal de Incentivo à Cultura, Conselho de
Programação e Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural.
4 – DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio do site
constante no item 4.2 do Edital, no período de 11 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021, às
17h.
4.2 A inscrição será efetuada pelo site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br, mediante envio da documentação a seguir:
a) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido conforme disponível no site;
b) Cópia do comprovante de residência atual (mês corrente ou anterior) no Município de Varginha
– no caso de comprovante de residência em nome de terceiros é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, que comprove o parentesco;
c) Cópia do RG e CPF;
d) Detalhamento do vídeo a ser realizado com objetivo e justificativa da proposta artística cultural, contendo todas as informações solicitadas conforme o formulário;
e) Currículo comprovado com experiência de, no mínimo, 01 (um) ano;
f) Declaração e termo de uso de imagem preenchido e assinado;
g) A Fundação Cultural de Varginha poderá solicitar, a qualquer momento, documentação
complementar dos proponentes cadastrados no Sistema Municipal de Cultura.
Observação: Todos os arquivos enviados e anexados devem ser nomeados com o nome do
artista mais linguagem artística. Ex.: (Maria Lima + Música).
Parágrafo Segundo: Para fins de comprovação de residência, serão aceitas contas de água,
luz, telefone, internet ou contrato de locação no nome do artista.
4.3 Os documentos listados conforme o item 4.2 deverão ser enviados pelo site
www.fundacaoculturaldevarginha.com.br.
4.4 A Fundação Cultural de Varginha não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos
relacionados às mídias digitais disponibilizadas para a inscrição.
4.5 Não serão aceitas inscrições e materiais fora do período estabelecido neste Edital.
4.6 A falta de qualquer um dos documentos descritos no item 4.2 implicará na desclassificação
do proponente.
4.7 São condições básicas para a inscrição das propostas:
a) Produção preferencialmente autoral, para transmissão via Internet pelo próprio artista.
b) O artista será orientado pela equipe da Fundação Cultural com dicas para transmissão por
meio das redes sociais e outros canais, porém toda a estrutura e materiais a serem utilizados
são de responsabilidade do artista.
c) As propostas deverão ter duração mínima de 30 (trinta) e máxima de 90 (noventa) minutos.
d) Parâmetros de gravação dos vídeos: formato .mp4 ou .mov, resolução: 1280 x 720 ou 1920 x
1080, orientação do vídeo: horizontal, redes recomendadas para transmissão: Facebook ou
YouTube, recomendado o uso de tripé para estabilização da imagem e microfone direcional para
melhor captação do áudio.
Parágrafo Terceiro: No ato da inscrição, o proponente deverá se comprometer a cumprir com as
medidas sanitárias e administrativas impostas para contenção do COVID-19, em especial àquelas constantes nos Decretos e Portarias Estaduais e Municipais, o descumprimento destas
medidas acarretará no não recebimento do recurso.
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5 – DA AVALIAÇÃO
5.1 Para efeito de pontuação e classificação na avaliação das propostas de intervenção serão
considerados os seguintes critérios:
5.2 Pontuação:
CRITÉRIOS
PONTUAÇÃO
01 – Excelência, originalidade e relevância da proposta Aspectos norteadores: Conteúdo relevante, clareza e coerência; Projeto com concepção artística inovadora; Capacidade de preencher
lacuna ou carência constatada na área; Conveniência de sua execução, descrita de maneira
clara e objetiva;
20 pontos
02 – Efeito multiplicador Aspectos norteadores: Proposta com capacidade de impactar a cena
cultural; Proposta de interesse público; Importância da ação para os beneficiados – profissionais envolvidos e/ou público participante; Possibilidade de contribuir para o desenvolvimento
cultural local e regional, no seu universo de abrangência;
20 pontos
03 – Potencial de realização do proponente Aspectos norteadores: Proponente apresentou
informações e documentos que demonstram capacidade e experiência para realizar, com êxito,
a proposta;
20 pontos
04 – Não concentração do uso dos recursos Aspectos norteadores: Não ter sido contemplado
em editais anteriores com recursos da Lei Aldir Blanc nas esferas municipal, estadual ou federal
com valores líquidos acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), seja como pessoa física,
microempreendedor ou como representante / dirigente de entidade, empresa, associação ou
ponto de cultura.
40 pontos
PONTUAÇÃO TOTAL
MÁXIMO 100 PONTOS
5.3 Os projetos avaliados, aptos após análise documental e que obtiverem melhor classificação,
de acordo com o item 5.2, receberão a premiação até o limite dos recursos disponíveis previsto
neste Edital.
5.4 Do ato de seleção lavrar-se-á ata que será publicada no site da Fundação Cultural de
Varginha – www.fundacaoculturaldevarginha.com.br.
5.5 Quanto aos recursos nas decisões, deverá ser encaminhado no e-mail
fundacaocultural@varginha.mg.gov.br, até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado,
o modelo do recurso está no ANEXO VI.
Parágrafo único: Apenas será aprovado uma proposta artística cultural ou projeto por pessoa, a
mesma pessoa pode inscrever apenas 01 (uma) proposta ou projeto.
6 – DO RESULTADO E AGENDAMENTO DAS ATIVIDADES.
6.1 O resultado dos premiados será divulgado até o dia 15 de setembro de 2021, pelo site da
Fundação Cultural.
6.2 A Fundação Cultural será responsável pela articulação de grade de programação e divulgação das propostas selecionadas, utilizando os canais de redes sociais, do site da Fundação
Cultural e de outros parceiros, quando for conveniente.
6.3 A Fundação Cultural organizará toda a programação da exibição dos vídeos premiados.
Parágrafo único: o horário e cronograma das apresentações será estabelecido pela Fundação
Cultural e divulgado com antecedência.
7 – DA REALIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DOS SELECIONADOS
7.1 Os premiados deverão seguir um cronograma determinado pela Fundação Cultural de Varginha, sendo que cada artista deverá gravar 01 (uma) vez o vídeo da proposta selecionada.
7.2 A participação no presente Edital de Seleção autoriza a utilização de imagens, áudios e
vídeos enviados, assim como a gravação nestas mídias no dia da apresentação, caso
selecionados. Preencher o ANEXO IV e assinar.
7.3 Os premiados devem divulgar que se trata de apresentação com recurso da Lei Federal nº
14.017, sendo vedada a utilização de qualquer patrocínio, marca, publicidade ou propaganda
durante a apresentação, sob pena de não recebimento do prêmio.
7.4 Durante as apresentações fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas a participação de
convidados que não tenham sido elencados no projeto, sob pena de não recebimento do prêmio.
7.5 A gravação deve ter o áudio e o vídeo sincronizados em boa qualidade. Ela deve estar íntegra
(não serão permitidas “quedas” de sinal que comprometam a qualidade).
7.6 A Fundação Cultural de Varginha não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos
durante a execução das propostas.
7.7 Toda a estrutura, equipamentos, materiais e insumos utilizados durante as apresentações,
bem como despesas com pagamentos de direitos autorais, taxas do ECAD, SBAT e demais
tarifas, são de inteira responsabilidade do proponente.
8 - VALOR DO PRÊMIO E PAGAMENTO
8.1 O valor total desta Chamada Pública é de R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil
reais), saldo remanescente, advindos do Fundo Nacional de Cultura / Governo Federal, a partir
da Lei Federal nº 14.150, de 12 de maio de 2021, Programa 07208420200002, Plano de Ação
07208420200002-000499
8.2 As propostas receberão em parcela única o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
bruto.
8.3 A não realização da proposta selecionada no dia estabelecido conforme o cronograma
acarretará no cancelamento do pagamento e impedimento de inscrição em qualquer Edital
Municipal.
8.4 O pagamento será realizado no prazo de até 10 (dez) dias após a realização da proposta,
mediante a emissão de recibo simples. Junto ao recibo deverá ser entregue a gravação da
apresentação em mídia (CD ou DVD) e disponibilizado o link da apresentação.
8.5 Os recursos serão transferidos aos proponentes selecionados em parcela única, em conta
corrente ou conta poupança cadastrada no ato da inscrição da proposta em nome do proponente
selecionado.
8.6 É de responsabilidade do proponente a regularização do CPF junto aos órgãos competentes
e instituições bancárias.
8.7 Cada proponente selecionado receberá o valor correspondente, estando sujeito aos descontos e impostos previstos na legislação vigente. No início do próximo exercício será disponibilizado
o informe de rendimento para a devida declaração de ajuste.
9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 As inscrições para propostas artísticas e culturais implicam na prévia, integral e automática
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concordância das normas deste Edital.
9.2 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo endereço eletrônico identificando o assunto DÚVIDAS ou pelo telefone 3690-2700.
9.3 Nenhuma indenização será devida ao proponente pela elaboração, apresentação de
documentação e proposta relativa ao presente Edital.
9.4 É de responsabilidade dos proponentes acompanhar os resultados da seleção através dos
meios de divulgação informados pela Fundação Cultural de Varginha.
9.5 Os casos omissos e decisões sobre eventuais questões relativas a este Edital serão
apreciados com fundamento na legislação pertinente vigente, pela Fundação Cultural e Controle
Interno.
CRONOGRAMA
PERÍODO
AÇÃO
11 a 31 de agosto de 2021
Inscrições
01 a 15 de setembro de 2021
Avaliação dos Projetos
15 de setembro de 2021
Resultado
15 a 17 de setembro de 2021
Recursos
20 de setembro de 2021
Homologação do Resultado Final
22 de setembro a 29 de outubro de 2021
Apresentações
Varginha, 11 de agosto de 2021
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
Fundação Cultural de Varginha

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 164/2021
DESIGNA GESTORES CONTRATUAIS PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/93 de 21/06/93, nº 8.883/94 de 08/
06/94 e nº 9.648/98 de 27/05/98,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como responsáveis pela “Gestão Contratual” dos respectivos setores, os
servidores abaixo relacionados:
RESPONSÁVEL
SERVIÇO
Adriana Silva Pires Menten
Seção de Qualidade Hospitalar
Aline de Souza Graciano
Seção de Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica
e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Amanda Bertoli Santos Silva
Serviço de Diagnóstico Imagem e Terapêutica
Brígida de Fátima Batista Gomes
Serviço de Processamento de Roupas
Bruna Naiara da Silva
Seção de Arquivo Médico – SAME
Cláudia Maria Maciel Rosalini Cardoso Serviço de Fisioterapia
Denize Aparecida de Lima Leite
Seção de Enfermagem do Pronto Atendimento
Edimara Hortênsia dos Reis Avelar
Seção de Programa de Atenção Domiciliar e Internação
- PADI
Eliane de Souza Barbosa
Seção de Manutenção
Everton Silva Martins
Seção de Almoxarifado
Ítalo Denelle Venturelli
Diretoria Técnica
Ivan Ribeiro de Carvalho
Seção de Unidade de Terapia Intensiva - UTI
Ivo Fernandes Costa e Jesus
Seção de Captação de Recursos
Juciane Ranieri Rodrigues Gallo
Seção de Medicina e Segurança no Trabalho – SESMT
Juliana Campos Pereira
Seção de Laboratório
Juviane da Silva
Seção de Recepção Principal e Seção de Recepção/
Ortopedia e RX
Laércio Aparecida
Seção de Recepção Pronto Atendimento
Larissa Ongaro Faria
Serviço de Controle de Pessoal e Serviço de
Desenvolvimento de Pessoal
Luciana Rezende Almeida Oliveira
Divisão Administrativa
Leandra Garcia de Moraes Fonseca
Seção de Centro Cirúrgico
Leandro de Paula Sarto
Seção de Oncologia, Seção de Quimioterapia e Seção
de Tomografia
Marcilene Diniz
Seção de Compras
Ludmila Aparecida Francisco Modesto Seção de Higiene e Limpeza
Lilian Carvalho de Souza
Assessoria jurídica
Mateus Henrique de Sousa Ribeiro
Seção de Unidade de Alimentação e Nutrição
Poliana Sousa Crispim
Serviço Social
Rafael Ferroni Mendes
Seção de Tecnologia da Informação - TI
Roberval Carvalho Gonçalves
Seção de Contabilidade
Rosana Esteves de Sousa
Seção de Agência Transfusional
Thiago Alfredo Bueno
Seção de Radiologia
Thiago Ferreira da Silva
Seção de Faturamento e Seção de Registro Hospitalar
de Câncer - RHC
Simone Martins dos Santos
Seção de Farmácia Central e Satélites
Walene de Cássia Souza Pereira
Departamento de Enfermagem e Seção de Central de
Material Esterilizado - CME
Walliderlan de Araújo Carvalho
Seção de Radioterapia e Seção de Braquiterapia
Art. 2º Os servidores designados na forma do artigo anterior, deverão desempenhar as atividades de “Gestor Contratual”, conforme as disposições constantes na Portaria nº 041/2009 e
Instrução Normativa nº 001/2009.
Art. 3º Os servidores designados por esta portaria desenvolverão os trabalhos até que editada

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 12 DE

ANO XXI - nº 1360
norma dispondo em contrário ou estabelecendo substituição.
Art. 4º O exercício das atividades de que trata esta Portaria é considerado como serviço público
relevante, motivo pelo qual os seus executores não perceberão qualquer remuneração
extraordinária pelo desempenho.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 162/2021.
Varginha, 11 de agosto de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 165/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 160/2021
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 160/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 166/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 161/2021
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 161/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 167/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 154/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 154/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 168/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 158/2021
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 158/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 169/2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/
1995;
R E S O L V E:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo de Sindicância, para apurar fato relatado no
Processo Administrativo nº 553/2021.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Sindicante composta dos servidores Ivo Fernandes Costa e Jesus, Juliana Flávia Marques e Brígida de Fátima Batista Gomes, para sob a
presidência do primeiro dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as
formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão de
seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Processante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 137/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/2021
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS em favor da empresa:
MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME - item 001 - biscoito cream-cracker,
devidamente embalado com 02 unidades (11 gramas) embalagens deverao conter fabricante,
data de fabricaçao e validade, caixa com 120 saches, ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco
reais) por cx; item 002 - biscoito maisena, devidamente embalado com 02 unidades (9 gramas).
as embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 120 saches,
ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 004 - po para gelatina diet, varios
sabores, embalagem de 12 gramas, ao preço de r$ 1,9000 (hum real e noventa centavos) por
un; item 005 - milho de pipoca tipo 1, pacote com 500 gramas, ao preço de r$ 3,1500 (tres reais
e quinze centavos) por pct; item 006 - biscoito maria, devidamente embalada com 02 unidades(11
gramas), embalagens deverao conter fabricante, data de fabricaçao e validade, caixa com 180
saches, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item 007 - biscoito agua,
devidamente embalada com 02 unidades(11 gramas), embalagens deverao conter fabricante,
data de fabricaçao e validade, caixa com 180 saches, ao preço de r$ 55,0000 (cinquenta e cinco
reais) por cx; item 008 - achocolatado diet (zero adicao de acucar). embalagem de 210 gramas,
com numero de lote, datas de fabricacao e validade;, ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais)
por un; item 009 - coco ralado, desidratado, sem adicao de acucar. embalagem com 100 gramas,
com datas de fabricacao e validade;, ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por
pct; item 010 - corante alimenticio - cor azul ,embalagem de 10 ml, conforme resolução 04/88 do
cns/m.s.- composição: água, álcool etílico e coranteartificial azul ii, não contém glúten. m.s.
conforme resolução 23/00, ao preço de r$ 5,9900 (cinco reais e noventa e nove centavos) por
un; RC LICITACOES LTDA - item 003 - po de cafe torrado e moido tradicional pacote com 500
gramas., ao preço de r$ 8,0000 (oito reais) por pct.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 139/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 139/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS em favor das empresas: SUPRI MEDICAL
EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - item 003 - pistola de biópsia de mama - instrumento
automático de biópsia para tecidos moles. estrutura em aço inoxidável. deve possuir triplo gatilho
frontal e duplo posterior que permite a seleção de profundidade, opção de disparo sem avanço
de agulha, acionamento trava de segurança que impede o disparo acidental, avanço entre 14 a
25 mm, recuperação de espécimes histológicas sem a retirada da agulha do instrumento. deve
ser autoclavável. sistema reutilizável para a colheita de amostras de tecidos mole. deve permitir
utilizar cânulas dos seguintes calibres: 12,14,16 e 18. acompanha, no mínimo, 2 agulhas de cada
calibre. indicada para biópsias de próstata, mama, fígado e rim. permite a colheita de amostras em
gânglios axilares; mama com prótese, ao preço de r$ 8.000,0000 (oito mil reais) por un; MIDAS
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 002 - guincho elétrico
para elevar paciente - especificações técnicas: elevador / guincho elétrico móvel para pacientes
acamados de até 200 kg para transporte de paciente com segurança e conforto a partir do chão.
fabricado em tubos de aço reforçados, pintura eletrostática anticorrosiva. possui rodízios com
trava para deslocamento, todo sistema é manuseado através de controle remoto e através de
acionamento elétrico no próprio equipamento manualmente com altura regulável através de motor
redutor. painel de comando com função de parada suave e botão de emergência. controle remoto c/ cabo flexível e botões de reversão de movimento. chave comutadora para seleção dos
movimentos. carenagem de proteção inferior em abs termo moldado. pintura eletrostática.
equipamento bivolt - 100-240v - 50/60 hz; bateria selada de longa duração recarregável. dobrável, fácil de montar e desmontar sem uso de ferramentas. cesto reforçado. a bolsa de transferência é confeccionada em material lavável extremamente resistente e indeformável. tratamento
antibactericida e antifúngico de fábrica. possuir costuras duplas e suas alças são confeccionadas com material de cinto de segurança. acompanhar todos os cabos, conexões, acessórios,
indispensáveis para o funcionamento. capacidade de peso mínimo 200 kg. garantia 2 anos.
dimensões aproximadas: aberto – 112 cm x 122 cm (largura x comprimento). dobrado – 71 x 125

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 12 DE

35

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

cm (largura x comprimento). itens inclusos: balança digital; cestos com cabeceira compatíveis;
controle remoto manual; caixa de controle com baterias; carregador bivolt. opcionais: trocador
de fraldas, bolsa para transporte., ao preço de r$ 14.000,0000 (quatorze mil reais) por un;
SANDERS DO BRASIL LTDA - item 004 - lavadora ultrassônica - especificacao tecnica: lavadora
ultrassônica, microprocessada, para lavagem de instrumentais hospitalares; capacidade pelo
menos 32 litros, com dosador de detergente automático e conector para pistola de ar comprimido.
possuir tecnologia de lavagem através de ultrassom, água fria, água quente e detergente
enzimático, com as seguintes fases mínimas: pré-lavagem, enxágue, e lavagem com ultrassom;
permitir a lavagem no mínimo de instrumentais hospitalares não canulados, e canulados menores
que 5 mm etc.; conexão para canulados adaptável aos tamanhos disponíveis no mercado;
possuir dosador de detergente automático; possuir painel de comando digital, com tela lcd, para
seleção do programa de lavagem; possuir programas de lavagem pré-configurados; possuir
sistema de vedação da tampa através de guarnição de silicone; possuir pés com ajuste nivelador;
possuir sistema de aquecimento de água com resistência elétrica; alimentação elétrica 110/220
v - 60 hz, bivolt automático.incluso: - cesto de carga, confeccionados em aço inoxidável aisi 316,
acompanhado de todos os acessórios necessários para lavagem de instrumentais hospitalares
não canulados, e canulados menores que 5 mm; 01 caixa de carga, confeccionados em aço
inoxidável aisi 316, para carregamento de instrumentais pequenos, cabo de alimentação elétrica
padrão abnt; treinamento para uso do equipamento., ao preço de r$ 28.700,0000 (vinte e oito mil
e setecentos reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 144/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE TECIDO em favor da empresa: IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI item 001 - tecido brim 3/1, liso na cor verde oliva, minimo de 1,60 metros
de largura, com logomarca da instituição em toda sua extensao na azul royal, ao preço de R$
26,4300 (Vinte e Seis Reais e Quarenta e Tres Centavos) por MT.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 145/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR em favor da empresa: CAMB COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELLI - item
043 - atadura de algodao ortopedico, medindo 15cm de largura por 18mt de comprimento,
confeccionada em fibras de algodao cru, cor natural, contendo em uma das faces uma camada
de goma soluvel, apresentando relativa impermeabilidade, enrolada uniformemente em papel
apropriado com embalagem contendo dados de identificacao, procedencia, data de validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 1,0700 (hum real e sete centavos) por rl; item 044 - cateter
intravenoso radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente,
siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro,
tamanho g20 x 1 1/4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção,
com conector rigido, tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$ 2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 045 - cateter intravenoso
radiopaco, esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo
a agulha com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g22 x 1 1/
4 polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
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2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 046 - cateter intravenoso radiopaco, esteril, em
poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel
trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g24 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente, ao preço de r$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 047 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g16 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,2500 (dois reais e vinte e cinco centavos) por un; item 048 - cateter intravenoso radiopaco,
esteril, em poliuretano, resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha
com bisel trifacetado, com camara de refluxo sanguineo com filtro, tamanho g18 x 1 1/4
polegadas(1.1x32mm), com sistema de proteção da agulha após punção, com conector rigido,
tipo luer lock, embalado em embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e
abertura asseptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente. , ao preço de r$
2,2000 (dois reais e vinte centavos) por un; item 049 - frasco p/dieta enteral capacidade 300ml,
embalados individualmente, dados de identificacao proc. validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 1,0500 (hum real e cinco centavos) por fr; PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 041 sensor de oximetria compatível com monitor alfamed vita 500e, sensor de oximetria clipe de dedo
pediátrico e neonatal, reutilizável, cabo de 3 metros de comprimento permite maior mobilidade,
dispensando a necessidade de um cabo extensor, cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos
e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente, ao preço de r$
658,0000 (seiscentos e cinquenta e oito reais) por un; item 066 - agulha hipodermica descartavel
siliconizada, esteril, 30x8mm, haste de aco, inoxidavel, c/ ponta de bisel tritacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor
plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar externamente dados de
identificacao, procedencia, tipo de esterlizacao,data de validade,n. do lote,registro no m.s., ao
preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 067 - agulha hipodermica descartavel
siliconizada, esteril, 40x12mm, haste de aco inoxidavel, c/ ponta em bisel tritacetado, canhao
plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor
plastico, embalagem individual com abertura asseptica, devera constar externamente dados de
identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote registro no
m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 068 - agulha hipodermica
descartavel siliconizada, esteril 25x7mm, haste de aco inoxidavel c/ ponta em bisel tritacetado,
canhao plastico em cor universal,conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos,
protetor plastico, embalagem individual c/ abertura asseptica, devera constar externamente
dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero de lote,
registro no m.s. , ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; POLAR FIX INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 007 - embalagem em nao tecido sms,
composto de 3 camadas com barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo
2 camadas externa produzidas no processo spund bond e composta por fibras continuas que
conferem ao materialresistencia mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida
pelo processo meltblown e composta por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos medida 90 x 90 cm - pesado - caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 210,0000 (duzentos e dez
reais) por cx; item 040 - avental descartável longo para quimioterapia. em não tecido 100%
polipropileno (sms), com reforço impermeável nas mangas, abdômen e tórax, punho em malha,
atóxico e hipoalergênico. confeccionado com material maleável e totalmente ajustável aos
movimentos do corpo, com sistema de abertura, fechamento e ajuste da gola nas costas.
certificado de aprovação (ca) expedido pelo ministério do trabalho e emprego., ao preço de r$
15,4000 (quinze reais e quarenta centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 146/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS,
ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS em favor das empresas: ACACIA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - item 060 - cisplatina 50mg/50ml, ao preço de r$ 25,9500 (vinte e cinco
reais e noventa e cinco centavos) por fa; cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda - item
026 - heparina sodica subcutanea 5000 ui/0,25ml, ao preço de r$ 9,0800 (nove reais e oito
centavos) por ap; item 049 - fentanila (citrato de) 0,5mg/10ml , ao preço de r$ 8,9000 (oito reais
e noventa centavos) por fr; item 062 - prometazina (cloridrato de) 50mg/2ml, ao preço de r$
3,2500 (tres reais e vinte e cinco centavos) por ap; item 067 - teicoplanina 400mg/3ml, ao preço
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de r$ 53,0000 (cinquenta e tres reais) por fa; item 068 - levobupivacaina (cloridrato de) 0,5% s/
v 20ml (esteril pack), ao preço de r$ 26,4200 (vinte e seis reais e quarenta e dois centavos) por
fa; item 071 - clonazepan 50mg/20ml, ao preço de r$ 8,0500 (oito reais e cinco centavos) por fr;
item 074 - ondansetrona (cloridrato de) 8mg/4ml, ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e
cinco centavos) por ap; item 075 - ondansetrona (cloridrato de) 4mg/2ml, ao preço de r$ 3,2500
(tres reais e vinte e cinco centavos) por ap; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 058
- clindamicina (fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 5,9000 (cinco reais e noventa centavos)
por ap; item 061 - metronidazol geleia 50g, ao preço de r$ 7,2200 (sete reais e vinte e dois
centavos) por tb; item 065 - adenosina 6mg/2ml, ao preço de r$ 14,6000 (quatorze reais e
sessenta centavos) por ap; item 076 - sulfametoxazol + trimetoprima 400mg+80mg, ao preço de
r$ 0,2300 (vinte e tres centavos) por cp; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 027 - heparina
sodica 25000 ui/5ml, ao preço de r$ 29,0000 (vinte e nove reais) por fa; item 052 - lactulose
667mg/ml xarope 120ml, ao preço de r$ 7,7000 (sete reais e setenta centavos) por fr; item 066
- albumina humana 20% 10g/50ml, ao preço de r$ 118,2000 (cento e dezoito reais e vinte
centavos) por fr; BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 047 - vincristina (sulfato de)
1mg/1ml, ao preço de r$ 18,0900 (dezoito reais e nove centavos) por fa; item 056 - tigeciclina
50mg/5ml, ao preço de r$ 216,7400 (duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos)
por ap; item 069 - meio de contraste radiologico nao ionico com iodo 300mg/ml - 50 ml, ao preço
de r$ 40,0000 (quarenta reais) por fr; VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - item 045 - vacina onco b.c.g liofilizada 40mg, ao preço de r$ 380,0000 (trezentos e
oitenta reais) por ap; item 055 - polimixina b (sulfato de) 500.000 ui, ao preço de r$ 89,0000
(oitenta e nove reais) por fa; item 070 - dexmedetomidina 100 mcg/ml - 2ml, ao preço de r$
45,0000 (quarenta e cinco reais) por ap; IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - item
036 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a
320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 100 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo:
dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de
baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 125,0000 (cento e
vinte e cinco reais) por un; item 037 - contraste radiologico nao ionico para tomografia
computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml iodo, seringa preenchida de 50 ml,
embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade,
procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa
e com a bomba., ao preço de r$ 86,0000 (oitenta e seis reais) por un; item 038 - contraste
radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml
iodo, seringa preenchida de 75 ml, embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do
fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote com tubo conector (extensor) de baixa
pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba., ao preço de r$ 105,0000 (cento e cinco
reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 147/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 147/2021
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 PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES em
favor da empresa: VALE COMERCIAL EIRELI item 001 - alcool etilico antisseptico 70% - almotolia
50ml, ao preço de r$ 1,3500 (hum real e trinta e cinco centavos) por al; item 002 - alcool etilico
hidratado 99,7%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade,
registro no m.s., ao preço de r$ 8,9000 (oito reais e noventa centavos) por lt; item 003 digluconato de clorexidina degermante 2% suave 1000ml com bico dispensador para uso em
dispensador de pedal, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tempo de validade,
registro no m.s., ao preço de r$ 22,0000 (vinte e dois reais) por lt; item 004 - digluconato de
clorexidina degermante 2% suave, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tempo de validade, registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,1500 (tres
reais e quinze centavos) por al; item 005 - solucao tensoativa de digluconato de clorexidina 4%,
degermante, que atua na permeabilidade da parede celular bacteriana, influenciando em grupos
enzimaticos intracelulares causando a destruicao dos microorganismos, com registro no m.s,
almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por
al; item 006 - glicerina bi destilada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em
suspensao,isento de odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$
34,9000 (trinta e quatro reais e noventa centavos) por fr; item 010 - tintura benjoim 20%. com
dados de procedencia, data de validade, identificacao e registro no m.s. almotolia pronta para
uso - 100ml, ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por al; item 011 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por lt.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, onze de agosto 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. 149/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 149/2021
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 PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS
ONCOLÓGICAS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS em favor das empresas: A & C COM EXP IMP E REP DE PRODUTOS MED
HOSPITALARES LTDA para os Lotes: Lote II ao valor global de R$ ao valor global de R$ 599.999,90
(quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), Lote
III ao valor global de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), Lote V ao valor global de R$
204.999,90 (duzentos e quatro, mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos),
Lote VI ao valor global de R$ 121.900,00 (cento e vinte e um mil e novecentos reais), Lote VII ao
valor global de R$ 78.999,80 (setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta
centavos); GE HOSPITALAR LTDA para os Lotes: Lote I ao valor global de R$ 945.010,67
(novecentos e quarenta e cinco mil, dez reais e sessenta e sete centavos), Lote IV ao valor
global de R$ 182.000,00 (cento e oitena e dois mil reais), Lote VIII ao valor global de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), Lote IX ao valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), Lote XI ao
valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e SPACE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
ME para o Lote X ao valor global de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais)
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, cinco de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 150/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2021
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 SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS em favor das
empresas: ESPACO VIDA COM.DISTRIB.PROD.NUTRIC.LTDA - item 007 - modulo de fibras
alimentares para nutricao oral ou enteral. indicado na regularizacao do transito intestinal com
fibras soluveis + probióticos. isento de lactose e gluten. saches sem sabor, ao preço de r$
6,7200 (seis reais e setenta e dois centavos) por sac; item 013 - modulo em po, de proteina:
100% proteina do soro de leite. isento de sabor, sem gluten, osmolaridade de ate 125 mosm/l. lata
ate 300 g, ao preço de r$ 0,2200 (vinte e dois centavos) por gr; NUTRIBODY DIETAS E
SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI EPP - item 002 - modulo utilizado para espessar e/ou
gelificar alimentos líquidos, adicionado de gomas alimentares, isento de gluten, lactose e sacarose. embalagem de até 300g, ao preço de r$ 0,2880 (duzentos e oitenta e oito centésimos de
centavos de real) por gr; item 004 - suplemento nutricional (1,5 a 2,0kcal/ml), com até 16% de
proteina em relação ao vet, contendo como fonte proteica: proteina do soro do leite e caseinato,
rico em vitaminas e sais minerais. osmolalidade até 600mosm/kg de agua. isento de lactose e
gluten. sabores variados: chocolate, morango, frutas tropicais e baunilha. pronto para uso.
embalagem de 200 ml, ao preço de r$ 5,4500 (cinco reais e quarenta e cinco centavos) por un;
item 011 - suplemento nutricionalmente completo, enriquecido com fibras, normocalorico, isento
de sacarose e lactose e com até 15% de frutose, formulada para diabetes e situações de
hiperglicemia, sabores: baunilha e morango, embalagem de 200ml, ao preço de r$ 7,9400 (sete
reais e noventa e quatro centavos) por un; MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - item 003
- modulo lipidico composto por emulsao de lipides (tcl - triglicerideos de cadeia longa e tcm). fonte
energetica de elevada densidade calorica, isenta de vitaminas, minerais e proteinas, indicado
para pacientes com baixa ingestao calorica/ deficit energetico, perda de peso, desnutricao ou
caquexia, co-muns as situacoes de cancer, sida, dpoc, demencia, alzheimer e insuficiencia
renal. pronto para uso em embalagem até 200ml, sem sabor, ao preço de r$ 0,1880 (cento e
oitenta e oito centésimos de centavos de real) por ml; item 006 - suplemento nutricional hipercalorico
e hiperproteico (1,5 a 2,0 kcal/ml), acima de 25% de proteina em relacao ao vet, comproteinas do
soro do leite e caseinato, rico em vitaminas e minerais, osmolaridade ate 500 mosm/l e osmolalidade
de ate 600 moms/kg de agua, isento de lactose e gluten, sabores: chocolate, morango, frutas
vermelhas e baunilha. pronto para uso. embalagem de 200ml, ao preço de r$ 10,6000 (dez reais
e sessenta centavos) por un; item 012 - suplemento nutricional clarificado rico em carboidrato e
isento de gorduras e fibras, 100% do soro do leite, aproximadamente 90% de maltodextrina.
embalagem de 200 ml e sabores variados, pronto para uso., ao preço de r$ 29,9000 (vinte e nove
reais e noventa centavos) por un; LEONE COM E DIST PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - item 001
- suplemento enteral/oral, nutricionalmente completo, formula hipercalorica (até 2,4kcal/ml),

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 12 DE

37

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

hiperproteica (ate 25% do vct), normolipidico, baixo volume e alta densidade calorica e proteica.
isento de gluten. embalagem de125ml. sabor baunilha, capuccino e morango, ao preço de r$
16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos) por un; item 005 - suplemento nutricional
hiperproteico (30% do vet), normocalórico (1,00 a 1,25kcal/ml) com arginina (1,5g/100ml),
acrescido de micronutrientes relacionados a cicatrizacao, específico para cicatrização de úlceras por pressão e outras afecções teciduais. lipidios até 25%. isento de glúten. osmolaridade até
500mosm/l de água. volume médio 100% idr para vitaminas e minerais (250ml). sabores: baunilha,
morango, chocolate. embalagem de 200ml, ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 008
- suplemento nutricional hipercalórico (1,6kcal/ml), hiperprotéico (22,5%vet), enriquecido com
epa. isento de lactose, sacarose e glúten. osmolaridade até 730mosm/l. sabores: capuccino e
pêssego-gengibre. (pronto para uso - embalagem de 125ml), ao preço de r$ 21,0000 (vinte e um
reais) por un; item 009 - suplemento nutricional hipercalorico (2,3 a 2,5kcal/ml) com até 16% de
proteina em relacao ao vet, rico em vitaminas e sais minerais. osmolalidade de ate 1280mosm/kg
agua, isento de lactose, sacarose e gluten, sabores variados: baunilha, capuccino, chocolate e
morango. pronto para uso - embalagem de 125ml, ao preço de r$ 13,5000 (treze reais e cinquenta
centavos) por un; item 010 - suplemento nutricional, em po, para preparo instantaneo, hipercalorico (densidade de 1,2kcal/ml, rico em vitaminas e minerais. osmolaridade ate 400mos m/l.
isento de sacarose, lactose e gluten. sem sabor. embalagem de 350g, ao preço de r$ 39,9000
(trinta e nove reais e noventa centavos) por la.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, onze de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 151/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 151/2021
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 DIETAS – SISTEMA FECHADO, COM
COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO em favor das empresas: ESPACO VIDA
COM.DISTRIB.PROD.NUTRIC.LTDA - item 003 - dieta nutricionalmente completa, normocalorica
e hiperproteica suplementada com arginina (mínimo de 12%) e alto teor de micronutrientes
relacionados à cicatrização (zinco, vitamina a, c e e). isenta de sacarose e lactose. osmolaridade de ate 320 mosm/l e osmolalidade de ate 380 mosm/kg de agua. sistema fechado. embalagem
de 1000ml, ao preço de r$ 58,9000 (cinquenta e oito reais e noventa centavos) por bol; MINAS
SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - item 006 - dieta nutricionalmente completa hiperproteica
,sendo a fração proteica à partir de 20%, composta por caseinato, soro do leite e maximo de
20% de proteina de soja; e normocalorica (densidade calorica de ate 1,3 kcal/ml), indicada para
atender as necessidades do paciente em fase de recuperação. enriquecida com fibras.
hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade ate 300 mosm/l e/ou osmolalidade
ate 400 mosm/kg de agua; volume medio 100% idr para vitaminas e minerais (ate 650ml) - sistema
fechado (embalagem de 1000ml), ao preço de r$ 41,0000 (quarenta e um reais) por bol; LEONE
COM E DIST PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - item 001 - dieta nutricionalmente completa,
normocalorica (densidade calórica de ate 1,3kcal/ml) hiperprotéica sendo a fracao proteica
composta por proteina do soro do leite, de caseinato e proteina isolada de soja até 20%, indicada
para atender as necessidades do paciente grave na uti (elevado estresse metabolico/agudo).
enriquecida com fibras. hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade até 285
mosm/l e/ou osmlalidade até 350 mosm/kg de água. - sistema fechado (embalagem de 500ml)
constando: data de fabricacao, validade, numero do lote, registro no ms e descricao das
caracteristicas do produto, ao preço de r$ 76,0000 (setenta e seis reais) por bol; item 002 - dieta
nutricionalmente completa normoproteica e hipercalorica (densidade calorica de ate 1,5 cal/ml),
com ate 35% de lipidio, com fibras, hipossodica. isenta de sacarose, lactose e gluten. fracao
proteica com caseinato, soro do leite e proteina isolada de soja de ate 20 %, indicada para
pacientes desnutridos ou com necessidades caloricas aumentadas e restricao de volume.
osmolaridade ate 400 mosm/l e osmolalidade ate 500mosm/kg agua. volume medio 100% idr para
vitaminas e minerais (ate 550ml). sistema fechado (pronta para uso - embalagem de 1000ml), ao
preço de r$ 47,0000 (quarenta e sete reais) por bol; item 004 - dieta nutricionalmente completa,
normocalorica, (1,0 a 1,2 kcal/ml), normoproteica, contendo proteinas do soro do leite dentre
outras bases proteicas (proteina isolada de soja ate 20 por cento), com fibras. hipossodica,
isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade até 260mosm/l e/ou osmolalidade até 300mosm/
kg água. volume médio 100% idr para vitaminas e minerais (800ml) - sistema fechado - embalagem
de 1000ml. fonte de lipedeo de ate 35%, ao preço de r$ 37,6000 (trinta e sete reais e sessenta
centavos) por bol; item 005 - dieta nutricionalmente completa, hipercalorica (1,5 kcal/ml) e
hiperproteica (20% de ptn, no mínimo), fracao de carboidratos com maltodextrina e isenta de
xarope de glicose; contendo teor de fibras superior a 14g/l. isenta de sacarose, frutose, lactose
e gluten. osmolaridade de ate 400mosm/l e osmolalidade de ate 520 mosm/kg de água; idr para
vitaminas e minerais em aproximadamente 500ml. embalagem de 1000ml para sistema fechado,
ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por bol.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, onze de agosto 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. 153/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 153/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS em favor da empresa: KEILA JUNIA JACINTO SIL- VA - ME - item
001 - nobreak 600va, nobreak 600va de potência, entrada monovolt 115v, saída 115v 1 bateria
selada interna de 12v/5ah, 6 tomadas de saída 2p+t (norma nbr 14136) sendo: 3 tomadas com
energia protegida e ininterrupta, 3 tomadas com energia protegida, estabilizador em modo
bateria, filtro de linha integrado, chave liga-desliga embutida, temporizada e memorizada, ao
preço de r$ 415,0000 (quatrocentos e quinze reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, onze de agosto de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 165/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2021
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 PRODUTOS PARA
USO NA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 25/08/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 166/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2021
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 NUTRIÇÃO
PARENTERAL TOTAL (N.P.T.) PARA ADMINISTRAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS,
ACONDICIONADA EM BOLSA PLÁSTICA (E.V.A.), EM VOLUME E COMPOSIÇÃO DE ACORDO
COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 27/08/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 11 de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 148/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 148/2021
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 148/2021 – Pregão Presencial nº 148/2021, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, FURGÃO, TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO 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), onze de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO Nº. 154/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2021
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CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 017/2021

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 154/2021 – Pregão Presencial nº 154/2021, que tem como
objeto a AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX 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), dez de agosto de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 1135/20; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Alexandra Limborço
Assistente Social
10.07.2021 a 05.01.2022
Enquanto durar o impedimento do titular
REMUNERAÇÃO
O servidor contratado receberá como remuneração o valor estabelecido na tabela de salários
aplicada aos servidores efetivos, relativo ao respectivo cargo.
Varginha, 30 de Julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Ficam autorizadas as contratações temporárias abaixo relacionadas para prestação de serviços a esta Fundação.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratações de excepcional interesse público, para atender emergência, conforme previsto no
Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, de acordo com a Lei Municipal 5.060/09, Processos
Administrativos nº 065/21, 166/21, 261/21,357/21 e 368/21; na seguinte situação:
Lei Municipal 5.060/09
Art. 2º – As contratações nos termos da Lei, somente poderão ocorrer em casos de:
IV – A contratação de pessoal ora autorizada, será em decorrência de dispensa, acidentes,
férias, licenças, aposentadoria, afastamento, falecimento, exoneração ou demissão, caso não
seja possível a substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do regular funcionamento
do serviço público.
RESUMO DO CONTRATO
NOME
CARGO
PERÍODO
- Lilian de Souza Carneiro
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
23.06.2021 a
19.12.2021
- Eliane Fávaro
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
07.11.2021 Enquanto durar o impedimento do titular.

05.07.2021 a

- Rosinalva Maria de Morais
Escriturário
13.12.2021 Enquanto durar o impedimento do titular.

26.07.2021 a

- Wildner Vinicius de Morais
TNS/ES/Médico Plantonista / Trauma
18.11.2021 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

17.07.2021 a

- Cássio de Lima Pereira
TNS/ES/Médico Plantonista / Trauma
12.11.2021 Ou até o provimento do cargo por concurso público.

24.07.2021 a

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:
Aline C. Pimenta – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 1.174/20 – Distrato em: 17/07/
2021
Volusa de Mendonça – Escriturário – Proc. 079/21 – Distrato em: 31/07/2021
Fabiana Cândido de Oliveira – Técnico de Enfermagem – Proc. 1111/20 – Distrato em: 01/07/
2021
André Luis R. Claudino – TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma – Proc. 166/21 – Distrato em: 20/
07/2021
Varginha, 30 de Julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar – FHOMUV
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CARGO: TNS/Médico Plantonista Internista
VAGAS: 01 + Reserva Técnica
01
02
03
04
05

Kenyo da Silva Baldim
Luiz Antônio Freire Toledo
Cássio de Lima Pereira
Amanda Borsato Pereira Vieira
Cynthia Procópio de Toledo Bueno Maiolini

DESCLASSIFICADOS
Ana Carolina Delpino Silva dos Reis
Motivo: Não apresentou o comprovante de endereço
Larissa Ongaro Faria
Comissão Processo Seletivo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Extrato de Contrato
Processo: nº. 196/2.019 – Concorrência nº. 005/2.019
Contrato: 013/2.021.
Contratada: Zetrasoft LTDA.
CNPJ: 03.881.239/0001-06.
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de margem consignável com desconto em
folha de pagamento dos ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Município de
Varginha.
Fundamento: Concorrência nº005/2.019.
Vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir de 09/08/2.021.
Data do contrato: 06/08/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Rogério Soares Takato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aditivo de contrato prazo
Processo: 53/2.020 – Pregão Presencial 03/2.020.
Aditivo: 01º - Termo aditivo ao contrato 12/2.020.
Contratada: Papelaria e Copiadora Copysul LTDA.
CNPJ: 68.533.967/0001-72
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
INPREV
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Constitui-se na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
impressão de documentos e reprodução de cópias reprográficas, incluindo fornecimento de
máquinas/equipamentos e insumos ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Varginha - INPREV, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Fundamento: Licitação – Pregão Presencial nº 03/2.020, Lei Federal nº 10.520/2.002
subsidiariamente na lei 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado
pelo Decreto nº 4.081/2.006. Do aditivo com fulcro nas disposições contidas no Inciso II do artigo
57 c/c art. da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39.0912240082475 e 3.3.90.39.0912240082476.
Valor: R$ 19.440,00
Vigência: 21/08/2.021 a 20/08/2.022.
Data do Contrato: 21/08/2.020.
Data do Aditivo: 09/08/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, o Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Nilson de Souza.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

PORTARIA Nº 105/2021, DE 10 DE AGOSTO 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 e suas alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 005/2021, devidamente homologado pela portaria 095/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
KARINA LUIZA PEREIRA RIBEIRO VARGINHA/ MÉDICO INTERVENCIONISTA REGULADOR 3º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior, fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 005/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 10 de agosto 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 106/2021, DE 11 DE AGOSTO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR, o empregado público abaixo relacionado para função gratificada de Apoiador
de Base.
NOME
BASE DESCENTRALIZADA
CARGO
Amanda Aparecida Pereira Luiz São Gonçalo do Sapucaí
Técnica de Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 06/08/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 11 de agosto 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 107/2021, DE 11 DE AGOSTO 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 e suas alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor,
RESOLVE,
Art. 1º NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 009/2020, devidamente homologado pela portaria 146/2020;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
VANUSAAPARECIDA FERREIRA VARGINHA/ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
3º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior, fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 009/2020, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 11 de agosto de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 044/2021
PROCESSO Nº 059/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TAMPAS
PARA AS CAIXAS DE BATERIAS DOS SALÕES DAS AMBULÂNCIAS.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Gabrielle Brandão de Paiva - Sob o nome fantasia: Casa do Moveleiro
CNPJ: 26.305.188/0001-70
Valor: R$ 1.199,00 (um mil e cento e noventa e nove reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.001.33903000000 FONTE 102 –GESTÃO DO SAMU/
RATEIO
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 12 de agosto de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO A ARP Nº 027/2020
PROCESSO Nº 124/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 027/2020, para os itens: 03 – PNEU
175/70 R14, 04 – PNEU 185/60 R15, 05 – PNEU 225/65 R16 e 06 - PNEU 225/75 R16.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: Augusto Pneus Eireli.
CNPJ: 35.809.489/0001-21
Valor do realinhamento: Item 03: de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) para R$
384,80 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), Item 04: de R$ 335,00 (trezentos
e trinta e cinco reais) para R$ 435,50 (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos),
Item 05: de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) para R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove
reais), Item 06: de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais) para R$ 897,00 (oitocentos e noventa
e sete reais).
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’ da Lei n°. 8.666/93 c/c art. 17.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 12 de Agosto de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO A ARP Nº 029/2020
PROCESSO Nº 129/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 029/2020, para o item 11 – ESTANTE
DE AÇO 05 PRATELEIRAS.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: C.R. RANDI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.
CNPJ: 18.613.990/0001-07
Valor do realinhamento: de R$ 257,50 (duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para R$ 321,87 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, da Lei n°. 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 12 de Agosto de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2020
PROCESSO Nº 112/2020
Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de vigência do contrato n.º
093/2020 por 12 (doze) meses, contados a partir de 27 de Agosto de 2021, referente a contratação de empresa especializada na terceirização de mão de obra qualificada para Técnico de
Segurança do Trabalho.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: CFC LTDA EPP
Cnpj: 05.165.851/0001-08
Base Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/1993.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 12 de Agosto de 2021 – Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administativo.

