VARGINHA CONQUISTA
R$ 5 MILHÕES PARA
COMPRAR NOVO
APARELHO PARA
PACIENTES COM CÂNCER
Varginha participa da cerimônia de
Promulgação da Emenda à Constituição 109

Novo 0800 da iluminação pública

O vice-prefeito Leonardo
Ciacci participou no último dia
13, da cerimônia online de
Promulgação da Emenda à
Constituição 109 de 12 de
julho de 2021 que determinou
a transferência direta aos
municípios de R$ 1,5 bilhão do
acordo celebrado entre o
Governo do Estado e a
mineradora
Vale,
em
reparação aos danos
causados pelo rompimento da
barragem em Brumadinho, em
2019. A cerimônia mobilizou
470 prefeitos mineiros. Pág. 5

CADASTRAMENTO
ESCOLAR 2021/2022

Para contribuir com a segurança pública e a qualidade de
vida da população de Varginha, a Prefeitura informa que o
serviço de iluminação pública agora atende pelo n 0800
726 5020 ou envie um zap para 9 9925-9260. Se uma
luminária estiver acesa durante o dia, apagada a noite ou
piscando, solicite o serviço.

Pág. 5

Se você deseja que seu filho
ingresse na rede pública
municipal no ano de 2022,
garanta a sua vaga,
realizando o cadastramento
para Pré-escolar, Ensino
Fundamental Anos Iniciais
(1º ao 5º ano) e EJA (1ª a 4ª
série).
Atenção: os alunos que já
estão matriculados na rede
pública municipal não
precisam fazer o cadastro;
devem aguardar o período
de rematrícula (a ser
divulgado posteriormente).
Pág. 4
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tempo;
- Reuniões em sequência diminuem o engajamento: quando uma
videochamada é seguida de outra, os padrões de ondas
cerebrais observados no estudo se tornam negativos. Isso sugere
que os participantes de uma maratona de reuniões ficam pouco
ou nada engajados quando mais reuniões diferentes enfrentam;

4 EFEITOS DAS REUNIÕES DE
TRABALHO EM SEU CÉREBRO
A pandemia transformou a rotina das pessoas e das
empresas em todo o mundo ao migrar a maioria das reuniões
presenciais para plataformas de videoconferências. O que muitos
trabalhadores relataram, porém, foi que a transição veio
acompanhada de fadiga e esgotamento.
Por causa disso, a empresa Microsoft conduziu um estudo
sobre as atividades das ondas cerebrais durante reuniões e
confirmou o que muitos já sabiam: grande parte do estresse e
da fadiga mental se deve às reuniões consecutivas sem
descanso. A pesquisa também apresenta uma sugestão:
descansos curtos para recarregar as energias ou simplesmente
fazer uma transição harmoniosa para a reunião seguinte.
O estudo foi feito com 14 pessoas participando de
videoconferências enquanto usavam equipamentos de
eletroencefalograma (EEG) para monitorar a atividade elétrica
em seus cérebros. Confira abaixo as principais descobertas da
pesquisa:
- Reuniões muito longas causam estresse: um estudo da Microsoft
que analisou o cérebro de voluntários durante reuniões mostrou
que, em duas horas de reuniões consecutivas, a atividade média
das ondas beta, relacionada ao estresse, aumenta ao longo do
EXPEDIENTE
“VARGINHA - ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO”
é uma publicação da Divisão de Comunicação e Marketing da Prefeitura de Varginha

Prefeito: Vérdi Lúcio Melo
Vice-prefeito: Leonardo Vinhas Ciacci
Secretário Municipal de Governo: Carlos Honório Ottoni Júnior

- Pequenas pausas fazem toda a diferença: no estudo, quando
os participantes descansavam entre uma reunião e outra, a
atividade beta diminuiu, fator que “reiniciou” seus cérebros. Isso
fez com que o nível médio de estresse se mantivesse estável em
até quatro reuniões. A solução para a fadiga é simples: intervalos
curtos.
- Transições importam: mesmo quando pausas não podem ser
efetuadas, o período de transição entre uma reunião e outra deve
ser leve e gradual. Segundo o estudo, o momento em que há
mudança de assunto é especialmente estressante para os
participantes porque exige que o cérebro mude sua concentração.
Paralelo ao estudo supracitado, existem algumas dicas
importantes que ajudam a evitar a fadiga e a procrastinação
naturalmente impostas pelas rotinas laborais, são elas:
- Invista no autoconhecimento;
- Foque no que é importante, tenha prioridades;
- Faça um bom planejamento de cada etapa do seu dia;
- Divida a tarefa em pequenas partes e estabeleça metas;
- Utilize a tecnologia a seu favor.
No mundo atual do trabalho híbrido e à distância, não basta
apenas incentivar o autocuidado. É preciso inovar e aproveitar a
tecnologia para ajudar os servidores a incorporar os descansos
que são tão necessários nas rotinas cotidianas.
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das 11h30 às 17h

Secretário Municipal de Administração: Mirian Lêda Aguiar Olgado
Gerente da Divisão de Comunicação e Marketing: Carla Beraldo (MTB 6.028)
Assessora de Comunicação: Seila Mara Alcantara (MTB 9.325)
Assessor de Publicidade Institucional: Lucionir Santos

(35) 3690-1431

Colaboradores: Secretarias Municipais

Contato
Endereço: Rua Júlio Paulo Marcellini, 50 - Vila Paiva - 37.018-050
Telefones: (35) 3690-4007 / 2730 / 4076
Emails:
carla.beraldo@varginha.mg.gov.br
seila.alcantara@varginha.mg.gov.br
asscom@varginha.mg.gov.br
www.varginha.mg.gov.br
facebook.com/prefeituradevarginha
Impressão: Belô Gráfica

da@varginha.mg.gov.br

Leandro Nascimento
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Prefeito viaja a Brasília e conquista de R$ 5 milhões para
comprar aparelho para pacientes do Centro de Oncologia
Referência em oncologia em Varginha e 53 municípios do Sul de Minas, Hospital Bom Pastor
atende população estimada em 1 milhão de pessoas
A informação foi dada durante
visita do prefeito Vérdi Melo à
presidência do Senado
O Hospital Bom Pastor de Varginha,
que é referência na região Sul do Estado
e atende uma população estimada em
1 milhão de pessoas, foi contemplado
com uma verba de R$ 5 milhões do
Ministério da Saúde. O recurso será
usado para a compra de um novo
Acelerador Linear de Fótons de Gantry
fechado com auto-blindagem, aparelho
considerado fundamental para o
atendimento dos pacientes com câncer
que são tratados no hospital.
Os recursos para a compra do novo
equipamento para o Hospital Bom
Pastor estão sendo viabilizados pelo
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, e pelo ex-secretário de
Saúde de Minas, Alexandre Silveira, a
pedido do deputado federal Diego
Andrade e do prefeito Vérdi Lúcio Melo.
“O aparelho vai melhorar muito a
qualidade do serviço de saúde oferecido
pelo hospital, agilizando o tratamento
de vários tipos de câncer. Hoje as
pessoas são obrigadas a enfrentar uma
grande fila para as seções de
quimioterapia, uma vez que o

equipamento que temos está
completamente sucateado”, explica o
secretário de Saúde de Varginha,
Armando Fortunato.
“Somos muito gratos ao senador
Rodrigo Pacheco, ao nosso amigo
Alexandre Silveira e ao deputado Diego

Andrade. Estejam certos de que esse
novo aparelho vai ajudar não somente
a população de Varginha, mas também
de 105 municípios da região Macro Sul
de Minas, que têm o Bom Pastor como
referência no atendimento em saúde”,
assinala o prefeito Vérdi Lúcio Melo que
cumpriu agenda na presidência do
Senado ao lado do secretário de Saúde
Armando Fortunato na quarta-feira, 14.
“É uma alegria enorme poder
contribuir para que o hospital possa
comprar esse novo aparelho, que vai
ajudar os pacientes com câncer que
são atendidos no Bom Pastor.
Especialmente por saber que os
beneficiados não serão somente os
moradores de Varginha, mas para
cerca de 1 milhão de pessoas de vários
municípios da região”, assinala
Alexandre Silveira.
Educação
Durante a viagem prefeito e
secretário foram também tratar de
outros assuntos de interesses da
administração relacionados a
investimentos para o setor educacional
do município. “Viajamos com o
propósito de buscar apoio em nível
federal para viabilizarmos estas
situações que estão diretamente
ligadas aos Investimentos na Saúde e
Educação” disse Vérdi.

Referência na Macro
Sul
O Hospital Bom
Pastor, que pertence à
Fundação Hospitalar do
Município de Varginha
(FHOMUV), é um hospital
público municipal, sem
fins lucrativos, 100%
SUS (Sistema Único de
Saúde). É referência para
105 municípios da região
Macro Sul de Minas,
atende 39 especialidades
médicas e funciona
como referência em
atendimento de alta
complexidade
em
oncologia.
O hospital realiza,
anualmente, mais de 376
mil procedimentos:
- 59.371 quimioterapias
- 93.367 sessões de
radioterapia
- 4.553 internações, com
média diária de 1.044
atendimentos.
Dispõe de 112 leitos,
sendo 10 para terapia
intensiva, internações
clínicas, cirurgias e um
serviço de pronto
atendimento.
O Bom Pastor tem um
Acelerador Linear, mas
sua vida útil está
comprometida e já em
2022
deixará
de
funcionar. Com o novo
aparelho, o hospital vai
poder
manter
os
serviços de oncologia de
alta qualidade que
oferece aos pacientes de
Varginha e região.
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Mais de 300 professores da rede municipal
participam de formação para uma escola inclusiva
Com base nos preceitos
de uma escola em que cada
estudante tem a possibilidade
de aprender a partir de suas
aptidões e capacidade, a
Secretaria Municipal de
Educação - SEDUC - de
Varginha realizou, nos meses de
junho e julho, encontros de
formação com os professores
de Ensino Fundamental I (1º ao
5º ano) para adequações das
atividades pedagógicas não
presenciais. O objetivo é atender
às necessidades específicas de
estudantes com e sem
deficiência neste período de
ensino remoto.

Todos foram afetados
pela pandemia, mas existe um
número
signicativo
de
estudantes que por diversas
razões ficaram ainda mais

vulneráveis neste período e
exigem das escolas ações que
minimizem os impactos do
distanciamento.
Formação
A formação apresentou
de forma prática adequações de
atividades no material impresso
disponibilizado pela escola para
os estudantes que não tem

acesso à internet e/ou não
acompanham as atividades
propostas para o ano em que se
encontram matriculados. O
objetivo das adequações é
garantir a todos os estudantes
acessibilidade
aos
conhecimentos escolares
através de estratégias que
geram autonomia, sentimento
de competência e melhoram a
autoestima.
Ao
todo
foram
capacitados mais de 300
professores da rede e as
equipes gestoras das quatorze
escolas de ensino fundamental.
A construção de uma
escola inclusiva convoca a
novas práticas de ensino,
visando
atender
as
especificidades dos estudantes
e garantir o direito à educação
a todos.
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Varginha participa da cerimônia de
Promulgação da Emenda à Constituição 109
Representando o prefeito de
Varginha, Vérdi Melo, o vice-prefeito
Leonardo Ciacci participou no último dia
13, da cerimônia de Promulgação da
Emenda à Constituição 109 de 12 de
julho de 2021. Trata-se de mais um
reforço
na
retomada
do
desenvolvimento econômico de Minas
Gerais, por meio da transferência direta
aos municípios, de R$ 1,5 bilhão do
acordo celebrado entre o Governo do
Estado e a Vale. Esse valor é parte dos
recursos do acordo firmado pelo governo
estadual com a mineradora Vale, em

reparação aos danos causados pelo
rompimento de barragem em
Brumadinho, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, ocorrido em janeiro
de 2019.
A cerimônia ocorreu de forma
remota, envolvendo 470 prefeitos
mineiros e parlamentares como o
presidente da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, deputado Agostinho
Patrus, o presidente da Associação
Mineira de Municípios, Juvam Lacerda
e o prefeito de Teófilo Otoni e presidente
do movimento “Mais Cem” (municípios

Campanha Nacional de Prevenção e Conscientização do Câncer de
Cabeça e Pescoço 2021

Desperte a esperança, venha para o Julho Verde
O Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor aderiu a campanha
nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP).
Assim, ajuda a mobilizar a população e autoridades para a campanha
#julhoverde. Para os pacientes expostos aos fatores de risco, buscar o
acompanhamento regular com um cirurgião de cabeça e pescoço é
fundamental para detectar precocemente alguma lesão suspeita. Seguem
algumas dicas que contribuem para a prevenção do câncer de cabeça e
pescoço:
• Mantenha a higiene bucal em dia;
• Abandone o cigarro. Esta é a melhor maneira de evitar a maioria dos
cânceres de boca, faringe e laringe;
• Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas;
• Procure manter uma alimentação saudável;
• Nunca se esqueça do protetor solar.

com mais de 100 mil habitantes), Daniel
Sucupira.
“Com a pandemia, todos os
municípios foram penalizados com o
aumento de gastos com a saúde, em
que se pese os recursos destinados
através do Governo Federal. E a
Assembleia Legislativa tem sido
parceira dos municípios na busca de
nos ajudar a vencer os desafios com a
economia. Primeiro veio o Plano
Recomeça Minas, criado como
resposta aos graves efeitos
econômicos da pandemia da Covid que

atinge todas as regiões do Estado. E
agora, com a Emenda à Constituição
109, que destina recursos que chegarão
em boa hora para que os municípios
possam recompor parte de seus
orçamentos e ter a liberdade de investir
de acordo com a necessidade de cada
localidade”, explicou o vice-prefeito
Leonardo Ciacci.
Varginha se enquadra nos
municípios que possuem de 100 a 200
mil habitantes, para os quais estão
previstos recursos da ordem R$ 7
milhões para cada um.

Prefeitura e Sebrae lançam a
Quinta Empresarial
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - Sedec - e em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - Sebrae, realiza a “Quinta Empresarial” com
orientações a empresários. Trata-se de um projeto que oferece gratuitamente
a empresários e empreendedores da cidade serviços de gestão e orientações
de negócios.
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Juliano
Cornélio, “o objetivo da Quinta Empresarial é apoiar micro e pequenos
empresários na gestão de suas empresas, no intuito que elas se tornem
perenes, principalmente no momento desafiador que estamos vivendo”.
Os atendimentos serão realizados todas as quintas-feiras na Sedec,
localizada na Rua José Gonçalves Pereira, nº 129, 2º andar- Vila Pinto, das
9h às 17h.
Devido a pandemia os atendimentos deverão ser agendados pelos
telefones (35) 3690-4103 e 3690-4008.

Visita do prefeito de Campo do Meio, Samuel Azevedo, à Secretaria de Saúde, sendo recebido
pelo prefeito de Varginha Vérdi Melo, pelo empresário Jordálio Florêncio e pelo secretário de
Saúde Armando Fortunato, no sábado, dia 10.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

LEI Nº 6.846, DE 12 DE JULHO DE 2021.
ESTABELECE AS ATIVIDADES RELIGIOSAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO, COMO
ATIVIDADE ESSENCIAL EM PERÍODOS DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE OU CALAMIDADE
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Esta lei estabelece as entidades religiosas e templos de qualquer culto como atividade
essencial em período de emergência em saúde ou calamidade pública no Município de Varginha,
sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais.
Parágrafo único: Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais
locais, de acordo com a gravidade da situação desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantido atendimento presencial.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.847, DE 12 DE JULHO DE 2021.
ESTABELECE COMO ATIVIDADES ESSENCIAIS OS EXERCÍCIOS FÍSICOS DE TODAS
MODALIDADES PRATICADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS OU ESTABELECIMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica estabelecido que no Município de Varginha-MG a prática da atividade física e do
exercício físico, como essenciais para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos,
em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, calamidade pública ou desastres
naturais.
Art. 2º Fica reconhecida como atividade essencial as academias de musculação, ginástica e
esportes, centros de treinamento, natação, hidroginástica, artes marciais, escolas de dança, e
os demais estabelecimentos de prestação de serviços de educação física e de prática da
atividade física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no
âmbito do Município de Varginha.
Art. 3º Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de
contenção sanitárias, com o objetivo de impedir a propagação de doenças, por decisão
devidamente fundamentada, a qual indicará extensão, motivos e critérios técnicos e científicos
embasadores das restrições que porventura venham a ser apresentadas.
Art. 4º As atividades devem ser realizadas, seguindo as normas de saúde determinados pelo
Município, inclusive com previsão de horário exclusivo de higienização, sem prejuízo da adoção
das normas e protocolos municipais de combate ao COVID-19.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.848, DE 12 DE JULHO DE 2021.
DECLARA COMO ESSENCIAIS AS ATIVIDADES PRESTADAS PELOS PROFISSIONAIS:
CABELEIREIRO, BARBEIRO, ESTETICISTA, MANICURE, PEDICURE, DEPILADOR E
MAQUIADOR E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1° São consideradas essenciais às atividades prestadas, no Município de Varginha, pelos
profissionais: Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador,
para a população, podendo ser realizados em estabelecimentos prestadores de serviços
destinados a essa finalidade.
Parágrafo único A essencialidade dessas atividades deverá ser considerada para fins de
aplicação de quaisquer normas regulatória, sanitária e/ou administrativa, em especial as que
versem sobre a abertura física dos estabelecimentos onde as atividades são prestadas. Para
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tanto, deverão fundar-se nas normas sanitárias e de segurança pública aplicáveis .
Art. 2º A presente lei será regulamentada por ato do Poder Executivo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.849, DE 12 DE JULHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS DOADORES DE ÓRGÃOS, SANGUE E
MEDULA ÓSSEA NO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica assegurado o atendimento preferencial aos doadores de órgãos, sangue e medula
óssea no Município de Varginha, conforme disposto nesta Lei.
Art. 2º Os hemonúcleos, bancos de sangue, centrais de doação, ou instituições que coletam
órgão, sangue e medula óssea ficam obrigados a fornecer aos efetivos doadores comprovante
com a denominação “DOADOR DE ÓRGÃOS, SANGUE E MEDULA OSSEA”.
Parágrafo único: O comprovante a que se refere o caput poderá ser carteira de doador,
certificado ou atestado firmado por responsável devidamente identificado, indicando o nome
completo e numero de documento de identificação do doador, bem como a data de doação.
Art. 3º O doador, mediante a apresentação do comprovante e documento de identificação, terá
atendimento preferencial no período de 01 (um) ano, contado da ultima doação.
Art. 4º A obrigatoriedade de disponibilizar o atendimento preferencial aos doadores de órgãos,
sangue e medula óssea abrange os bancos, casas lotéricas, supermercados, hipermercados,
bem como os demais estabelecimentos comerciais situados no Município.
Art. 5º Todos os estabelecimentos discriminados no art. 4º deverão afixar sinalização em local
visível, especificando a garantia de preferência no atendimento as pessoas doadoras de órgão,
sangue ou medula óssea, constando o número da presente Lei.
Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos estabelecimentos implicará:
I – advertência;
II – na reincidência, multa de 30 (trinta) UFMV – Unidade Fiscal do Municipio de Varginha;
III – suspensão do alvará de funcionamento, pelo prazo de 30 (trinta) dias, caso aplicada as
demais penalidades e não sanada a irregularidade.
Art. 7º Os estabelecimentos a que se refere esta Lei terão o prazo de 90 (noventa) dias para se
adequarem às normas estabelecidas.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.850, DE 12 DE JULHO DE 2021.
ESTABELECE OBJETIVOS E DIRETRIZES PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ATENÇÃO À SAÚDE
MATERNA E INFANTIL NO MUNICÍPIO.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Na adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no município, serão
observados os objetivos e as diretrizes estabelecidos nesta lei.
Art. 2º As medidas de atenção à saúde materna e infantil no município têm como objetivos:
I – contribuir para a organização da rede de atenção à saúde materna e infantil;
II – contribuir para a regulação da atenção à saúde materna e infantil no âmbito do município.
III – realizar a vigilância do óbito materno e infantil;
IV – estimular a mobilização social dos setores afetos à questão da saúde materna e infantil e a
participação nas comunidades nas quais a gestante está inserida, por meio de ações presenciais ou em redes sociais.
Art. 3º As medidas de atenção à saúde materna e infantil no município obedecerão as seguintes
diretrizes:
I – no tocante à organização da rede de atenção à saúde materna e infantil:
a) garantia, em cada região de saúde, de serviço de atendimento secundário de referência para
gestantes e crianças em condições de alto risco;
b) garantia de acesso para a gestante de risco a casas de apoio vinculadas às unidades
hospitalares de referência;
c) garantia de acesso a bancos de leite humano e a postos de coleta de leite humano;
d) mapeamento das unidades hospitalares que realizam parto de risco habitual e de alto risco
para organização dos fluxos assistenciais, observando o perfil das unidades e o número de
leitos;
e) garantia, em cada região de saúde, de acesso a unidade de terapia intensiva de cuidados
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progressivos neonatais vinculada a maternidade credenciada, para realização de partos de alto
risco;
f) garantia de transporte inter-hospitalar de gestantes e neonatos caso a assistência na unidade
hospitalar de origem não seja possível;
g) manutenção de sistema informatizado de identificação de gestantes e acompanhamento
individualizado das gestações classificadas como de alto risco;
h) garantia de execução dos exames de triagem neonatal; (Alínea acrescentada pelo art. 1º da
Lei nº 23.554, de 13/1/2020)
i) garantia da entrega de resultados dos exames de triagem neonatal, de que trata a alínea “h”
deste inciso, por meio de documento físico ou documento de mídia digital acessível pela internet
ou de mídia física; (Alínea acrescentada pelo art. 1º da Lei nº 23.554, de 13/1/2020).
j) garantia de que os hospitais, as maternidades, as clínicas médicas e os demais estabelecimentos
de atenção à saúde, públicos e privados, localizados no município informem os pais ou responsáveis
pelo recém-nascido da existência do teste do pezinho ampliado, em conformidade com os arts.
4º e 6º da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. (Alínea acrescentada pelo art. 1º da
Lei nº 23.554, de 13/1/2020).
II – no tocante à vigilância dos óbitos maternos e infantis:
a) notificação compulsória dos óbitos maternos e infantis pelo Sistema Nacional de Agravos de
Notificação – Sinan;
b) monitoramento da mortalidade materna e infantil e investigação das causas dos óbitos maternos e infantis;
III – no tocante à qualificação dos profissionais que atuam na vigilância em saúde e dos serviços
que eles realizam:
a) capacitação dos profissionais que atuam na assistência à gestante e ao neonato e nas
unidades de transporte terrestre e aéreo de urgência para atendimento de neonatos;
b) incentivo ao cadastramento precoce de gestantes;
c) garantia da classificação estratificada do risco gestacional para orientar a assistência a ser
prestada;
d) atualização periódica dos protocolos clínicos de atendimento materno e infantil;
e) garantia da realização dos exames diagnósticos estabelecidos nos protocolos clínicos.
Art. 4º O município garantirá, na forma de regulamento, a execução de todos os exames de
triagem neonatal, inclusive o teste do pezinho ampliado. (Artigo acrescentado pelo art. 2º da Lei
nº 23.554, de 13/1/2020.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.851, DE 12 DE JULHO DE 2021.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, À ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO E PROTEÇÃO ANIMAL - ASPA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal, à "ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO E PROTEÇÃO ANIMAL - ASPA”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de julho de 2021, 138º Emancipação Político
Administrativa do Município.
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

DECRETOS
DECRETO Nº 10.465, DE 05 DE JULHO DE 2021.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto do artigo 125 da Lei Municipal nº 2.673/1995, alterado pela Lei
Municipal nº 5.986, de 26 de março de 2015 e consoante o Processo Administrativo nº 7014/
2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica reduzida a jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento) da servidora ALINE
LÚCIA GOMES, detentora do cargo de TNS/PS/Bioquímico – Nível E-23, de 08 (oito) horas/dia
para 06 (seis) horas/dia, sem redução remuneratória, para as finalidades descritas no inciso VII
do artigo 125 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
Art. 2º O turno de trabalho em que ocorrerá a redução de jornada de trabalho de que trata o
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artigo anterior (25%), será definida a critério da Administração Municipal, por deliberação da
Secretaria a qual a servidora encontra-se lotada.
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe o “caput” deste artigo, deverão ser observadas as
disposições constantes dos §§ 1º ao 4º, do inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Varginha.
Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura deverá tomar as providências
cabíveis quanto a redução de jornada de que trata este Decreto, promovendo as anotações
funcionais cabíveis.
Art. 4º A redução será pelo período de 01 (um) anos, podendo ser renovada, sucessivamente,
por iguais períodos, observando sempre o procedimento de que trata o § 1º do inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 05 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
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.466, DE 06 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 I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV, crédito suplementar no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), a seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
88
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.51 Obras e Instalações
150.000,00
TOTAL
150.000,00
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, a dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
90
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção do Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento de Material Permanente 150.000,00
TOTAL
150.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 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
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.468, DE 08 DE JULHO DE 2021.
SUSPENDE A COBRANÇA PELO USO REMUNERADO DOS BOXES DO MERCADO DO
PRODUTOR.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais
previstas no art. 93, inciso I, alínea “n” da Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO os efeitos produzidos pela pandemia da COVID-19 que afetaram, de um modo
geral, diversos setores da economia no País;
CONSIDERANDO que, embora necessária, a restrição das atividades comerciais para o controle da transmissão do novo coronavírus desde o início da pandemia acabou, inevitavelmente,
impactando no comércio de produtos hortifrutigranjeiros e levando os feirantes detentores do
direito de uso dos boxes do Mercado do Produtor a enfrentarem dificuldades financeiras no
sustento familiar;
CONSIDERANDO que grande parcela dos feirantes são pequenos comerciantes e agricultores
que sobrevivem, exclusivamente, da venda de seus produtos no Mercado do Produtor;
CONSIDERANDO ser relevante a adoção de ações e medidas pelo Município, com o propósito de
mitigar os efeitos socioeconômicos da pandemia e propiciar, particularmente, a manutenção das
atividades comerciais pelos feirantes, o que numa perspectiva abrangente vem contribuir para o
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processo de retomada da economia local,
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, as cobranças pelo uso remunerado
dos boxes do Mercado do Produtor.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 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
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.934, DE 29 DE JUNHO DE 2021.
Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam relotados nas Secretarias Municipais, os Cargos de Provimento Efetivo, especificados no quadro abaixo:
QTDE CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
ASP / Obras Diversas
E-01
SEMEL
SEMAD
1
Assistente Administrativo
E-17
PGM
SEMAD
1
Oficial de Administração
E-10
PGM
SEMAD
1
Oficial de Administração
E-10
SEPLA
SEMAD
1
Oficial de Administração
E-10
SEMAD
SEDUC
1
Oficial de Administração
E-10
SETEC
SEMAD
1
Oficial de Administração
E-10
SEHAD
SEMAD
1
Motorista
E-12
SOSUB
SEMAD
1
Motorista
E-12
SEMUS
SEMAD
1
Educador Infantil
E-18/A
SEDUC
SEMAD
Art. 2º Em decorrência das relotações de cargos de que trata o artigo anterior, os seus ocupantes ficam redistribuídos, passando a ter exercício nas respectivas Secretarias Municipais,
conforme consta no quadro abaixo:
MATRÍCULA
23.212-8
15.825-9
24.581-7
27.541-7
27.539-9
30.845-3
27.639-9
25.392-6
24.541-7
26.220-8

NOME
Edson Adão Ferreira
Ana Paula de Oliveira Amorim
Ana Paula Carvalho de Abreu
Estefânia Mesquita da Silva Rodrigues
Kenverson Elizei Lopes
Luziana Karla Braga de Souza
Natássia Silva Oliveira
Miller Fagundes Jorge
Vitor Henrique Balbino
Josiane das Graças Branco Rezende

CARGO
ASP / Obras Diversas
Assistente Administrativo
Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração
Motorista
Motorista
Educador Infantil
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NÍVEL
E-01
E-17
E-10
E-10
E-10
E-10
E-10
E-12
E-12
E-18/A

ORIGEM
SEMEL
PGM
PGM
SEPLA
SEMAD
SETEC
SEHAD
SOSUB
SEMUS
SEDUC

DESTINO
SEMAD
SEMAD
SEMAD
SEMAD
SEDUC
SEMAD
SEMAD
SEMAD
SEMAD
SEMAD

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.936, DE 1° 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, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Maria Aparecida Paulino Santos / 1.913-59 / Auxiliar de Enfermagem / SEMUS / De 19/07/2021 a
17/08/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.942, DE 02 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar a pedido, a servidora ADRIENE GONÇALVES DA SILVA, da Função Pública de
Agente Comunitário de Saúde, Nível D-05 designada pela Portaria nº 9.957/2012, lotada na
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 18/06/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.946, DE 05 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/1995,
alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, às servidoras
abaixo relacionadas:
SERVIDORA / MATRÍCULA / FUNÇÃO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Alberissa de Oliveira Samuel / 30.877-1 / Auxiliar de Serviços Públicos / Servente Escolar /
SEDUC / 20/04/2021 a 16/10/2021

SERVIDORA / MATRÍCULA / FUNÇÃO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Flávia Brito Tana / 25.248-0 / TNS/PS/Assistente Social / SEMUS / 15/04/2021 a 11/10/2021
Flávia Carvalho Pereira Pires / 30.490-8 / Educador Infantil / SEDUC / 03/05/2021 a 03/10/202
Heriadna Elis Paiva Silveira / 23.437-2 / Oficial de Administração / SEMUS / 29/06/2021 a 25/12/
2021
Jemima Miguel Moura / 30.586-2 / Técnico em Enfermagem/US / SEMUS / 19/04/2021 a 15/10/
2021
Ludimila Maria Inácio / 28.132-6 / Técnico em Enfermagem/US / SEMUS / 09/04/2021 a 05/10/21
Naiara Mariano André Mendes / 25.861-7 /Técnico em Enfermagem/US / SEMUS / 10/06/2021 a
06/12/2021
Natalina Cardoso de Oliveira / 19.710-4 / Auxiliar de Enfermagem / SEMUS / 13/05/2021 a 08/11/
2021
Rafaela Rocha Mota / 28.883-5 / TNS/ES/Médico da Família / SEMUS / 07/04/2021 a 03/10/2021
Renata Cavalcanti Silva Caldonazo / 26.793-5 / TNS/ES/Médico Dermatologista / SEMUS / 09/04/
2021 a 05/10/2021
Renata Cavalcanti Silva Caldonazo / 29.027-1 / TNS/ES/Médico Plantonista /Clínico Geral / SEMUS
/ 09/04/2021 a 05/10/2021
Sabrina Guimarães Mesquita / 17.631-1 / Oficial de Administração / SEMUS / 17/05/2021 a 12/11/
2021
Tatiane Vitar Zacaroni Lourenço / 19.444-0 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEMUS / 09/04/2021
a 05/10/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.953, DE 08 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.855/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.955, DE 09 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a partir de 12/07/2021, o senhor MARCELO ALCÂNTARA RIBAS para ocupar o
cargo de Provimento em Comissão de Supervisor do Serviço de Administração do Centro de
Artes e Esportes Unificados - CEU CPC-2, na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.956, DE 09 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 1(um) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora ANDRÉIA CRISTINA PEREIRA SILVA, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Servente Escolar/Readaptada, nível E-01, matrícula 26.314-4, conforme Processo
Administrativo nº 12.908/2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.957, DE 09 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Readaptar a servidora SILVIA HELENA MENDES FIRMINO, em caráter provisório, por 01
(um) ano, para exercer o novo rol de atribuições funcionais constantes no Processo Administrativo nº 2.369/2021, no cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Readaptada, nível E-01, matrícula
17.505-6, sem prejuízo de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitada de
exercer as suas atividades atuais, conforme apurado no referido Processo Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.958, DE 12 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 17.901/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.961, DE 13 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da senhora LERIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MACHADO, para o cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Servente Escolar – Nível E-01, nomeada pela
Portaria nº 17.832/2021, em virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.962, DE 13 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação da senhora PAULA ROBERTA ROCHA DAMÁSIO CASTRO,
para o cargo de Professor PII – Nível E-14, nomeada pela Portaria nº 17.828/2021, em virtude de
não ter tomado posse dentro do prazo legal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 17.963, DE 13 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor AUGUSTO CESAR SOUSA RAIMUNDO,
para o cargo de TNS/ES/Cirurgião Dentista de Saúde da Família – Nível E-24-DF, nomeado pela
Portaria nº 17.928/2021, em virtude de desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.964, DE 13 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO no
uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica deste
Município considerando o Pedido de Efeito Suspensivo em Recurso Especial proveniente do
Processo nº 1.0000.21.015312-8/002;
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a senhora DANIELE MIRANDA DE BRITO no cargo de Auxiliar
de Serviços Públicos/Servente Escolar – nível E-01, com lotação na Secretaria Municipal de
Educação – SEDUC.
Art. 2º Para atendimento da decisão judicial acima citada, o Departamento de Recursos Humanos - DRHU deverá imediatamente tomar as providências de dar exercício à servidora ora
nomeada, observadas as prescrições legais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.965, DE 13 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO no
uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica deste
Município e por força da decisão proferida em Recurso Extraordinário 1.0000.20.000988-4/004,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora SAMIRA SCOTTINI MILEU, do cargo de Educador Infantil – E-18/A,
nomeada pela Portaria nº 17.447, de 28 de fevereiro de 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.966, DE 13 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 partir de 13/07/2021, o servidor LUIZ MARCELO NATAL do cargo
de Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, Nível EF-01, nomeado pela Portaria n° 16.621/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.968, DE 16 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora DÉBORA ANDRADE SILVA, da Função Gratificada de Encarregado do Setor de Gestão e Apoio às Instâncias e Deliberação - FG-15%, designada pela
Portaria nº 17.486/2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.969, DE 16 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR a servidora EVELYNE MARIA TOTTI RIBEIRO NOGUEIRA, da Função Gratificada de Líder de Equipe de Proteção Social Básica/Coordenador de CRAS - FG-12%, designada
pela Portaria nº 17.486/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.970, DE 16 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora EVELYNE MARIA TOTTI NOGUEIRA para exercer a Função
Gratificada de Encarregado do Setor de Gestão e Apoio às Instâncias e Deliberação, FG-15%,
na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.971, DE 16 DE JULHO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor ROGÉRIO TADEU BRANCO para exercer a Função Gratificada de
Líder de Equipe de Proteção Social Básica/Coordenador de CRAS, FG-12%, na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
DECISÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha, para os legais e jurídicos e-feitos e em
observância ao estabelecido no § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público
que, após a análise da Documentação de Habilitação e Proposta de Credenciamento apresentada pela Veterinária
Fioravante - LTDA, referente a Chamada Pública nº 003/2021, tendo como objeto o Credenciamento de
Clínicas Veterinárias, Hospitais Veterinários e/ou Médicos Veterinários (Profissionais Autônomos) no
âmbito do Município de Varginha – M.G., por Inexigibilidade de Licitação, decidiu-se pela sua seleção.
Varginha (MG), 15 de julho de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
D E C I S Ã O - HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações do Município de Varginha-M.G., para os efeitos do artigo
109, inciso I, alínea 'a' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do artigo
109 do citado Diploma Legal, torna público que, após os trabalhos de análise e julgamento da
documentação de Habilitação relativa à Licitação – Tomada de Preços nº 010/2021, cujo
objeto constitui-se da contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
Projeto de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico em Unidades Educacionais,
decidiu por inabilitar no certame a empresa Tufi Gadbem – Extinseg e habilitar a empresa Ramos
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico EIRELI.
Varginha (MG), 12 de julho de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2021
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 154/2021, cujo objeto
constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviços,
incluindo mão de obra, uniformes, materiais e disponibilização de equipamentos
necessários à limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde da Atenção
Básica Primária e Secundária, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedora no
presente certame a empresa Serviços CFC Ltda..
Varginha (MG), 13 de julho de 2021.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo
os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de porta de vidro, painéis
e persianas (instalados), conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor da empresa Wilian dos Santos Francisco Decorações – ME: Lote 01, composto por
Item 01 – Persiana horizontal de alumínio 25mm – (1,19mX2,00m) – cor bronze – instalada. – R$
445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) Un, Item 02 – Persiana horizontal de alumínio
25mm – (1,19mX2,80m) – cor bronze – instalada. – R$ 610,00 (seiscentos e dez reais) Un, Lote
02, composto por Item 01 – Divisória tipo naval – (2,92X2,82)m – cor teka milano – instalada. – R$
1.134,50 (um mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) M², Item 02 – Divisória tipo
naval – (3,54X2,82)m – cor teka milano – instalada. – R$ 1.397,00 (um mil, trezentos e noventa e
sete reais) M², Item 03 – Divisória tipo naval – (2,00X2,82)m – cor teka milano – instalada. – R$
846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais) M², Item 04 – Divisória tipo naval – (1,43X2,82)m – cor
teka milano – instalada. – R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais) M², Item 05 – Porta tipo
naval, de giro – (0,89X2,10)m – cor teka milano – instal. – R$ 283,50 (duzentos e oitenta e três
reais e cinquenta centavos) Un, Lote 03, composto por Item 01 – Bandeira fixa – acima das
portas – (0,89X0,60) + (1,78X0,30)m - vidro temperado incolor 6mm – perfil de alumínio – cor
preta – instalada. – R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) M², Item 02 – Porta de correr –
espessura 8mm – 02 folhas (1,78X2,74)m – perfil de alumínio – cor preta – vidro temperado
incolor – instalada. – R$ 2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais) Un, Item 03 – Porta de
giro – espessura 8mm -(0,89X2,74)m – perfil de alumínio - cor preta – vidro temperado incolor –
instalada. – R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) Un, Item 04 – Divisória em vidro
temperado incolor 6mm – (4,73X2,82)m – perfil de alumínio – cor preta – instalada. – R$ 6.585,00
(seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais) M², Item 05 – Divisória em vidro temperado incolor
6mm – (3,86X3,34)m – perfil de alumínio – cor preta – instalada. – R$ 6.445,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) M², Item 06 – Divisória em vidro temperado incolor 6mm –
(2,83X3,04)m – perfil de alumínio – cor preta – instalada. – R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos
reais) M², perfazendo o valor total da contratação em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 07 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021
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
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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, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de remoção terrestre inter-hospitalar com ambulâncias,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, e ADJUDICO em favor da
empresa Cardiocenter Especialidades Médicas Ltda. – ME: Item 01 – Serviços de remoção
terrestre com ambulância suporte básico, com tripulação composta por: motorista, motorista/
condutor e enfermagem, “dentro” do Município de Varginha – R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
por remoção, Item 02 – Serviços de remoção terrestre com Unidade De Suporte Avançado (UTI),
com tripulação composta de: motorista/condutor, enfermagem e médico, “dentro” do Município de
Varginha – R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) por remoção, Item 03 – Serviços de
remoção terrestre com Unidade De Suporte Avançado (UTI), para neonatos, com tripulação
composta de: Motorista/Condutor, Enfermagem e Médico, “dentro” do município de Varginha – R$
1.020,00 (um mil e vinte reais) por remoção, perfazendo o valor total da contratação em R$
430.992,00 (quatrocentos e trinta mil, novecentos e noventa e dois reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 05 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2021
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 proposta formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de tecidos e linhas para
confecção de capas para colchões e colchonetes dos CEMEI’s, conforme estabelecido
no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Compasse Papelaria e
Representações EIRELI: Item 02 – Linha para costura em poliester Sol 1829m – Branca. – R$
6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) Rl – Linhanyl, Item 03 – Fio overlock – cone c/ 100g –
cor Branca. – R$ 6,53 (seis reais e cinquenta e três centavos) Un – Linhanyl, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 111.750,00 (cento e onze mil, setecentos e cinquenta reais); e
Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.: Item 01 – Tecido percal listrado (branco e
verde) – medida: 2.20m de largura. – R$ 22,35 (vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) M –
Aras, perfazendo o valor total da contratação em R$ 318,10 (trezentos e dezoito reais e dez
centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 07 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2021
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 satisfaze os
interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de 01 (uma) máquina de
algodão doce e 01 (uma) cama elástica, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor da empresa Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – 01 (uma)
máquina de algodão doce: elétrica profissional – equipada com uma turbina de 130mm de
diâmetro e capacidade de 400 grs de açúcar por abastecimento – tampa em policarbonato
transparente que facilita a verificação do nível de açúcar – cuba coletora em alumínio laminado
com 43 cm de diâmetro interno – equipamento bivolt automático 127/220V sem necessidade de
ajuste – gabinete em aço inox polido com alças laterais – painel de controle completo – interruptores motor (geral emergencial) – resistência (partida) – controlador de temperatura e luz piloto
que indica o aquecimento – capacidade: 120 a 180 unidade/hora – frequência: 50/60 HZ –
potência máxima: 120W – consumo médio: 0,9 KW/H – altura: 390mm, largura: 430mm,
profundidade: 430mm – peso líquido: 8,5 Kg, peso bruto: 9,5Kg. – R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) Un – Inovamaq AD-43, Item 02 – 01 (uma) cama elástica: pula pula 4,27m –
colorida – suporta 205Kg – materiais de alta resistência. – R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e
oitenta reais) Un – Trampolim, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.230,00 (três mil,
duzentos e trinta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 06 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 158/2021
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 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 o registro de preços para fornecimento
de carnes para suprimento do Zoológico Municipal, Projeto Casalar I – II – IV, Centro
Pop, Albergue e Casa Inclusiva, 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 das empresas Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.: Item 03 – Carne de frango
- peito – R$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) Kg – Avivar; e Ademar Cardoso Júnior ME:
Item 01 – Carne bovina de segunda – miolo de acem – R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa
centavos) Kg – Mellore, Item 02 – Carne de frango – coxa e sobre coxa – R$ 8,15 (oito reais e
quinze centavos) Kg – Pif-Paf, Item 04 – Carne suína - lombo – R$ 14,50 (quatorze reais e
cinquenta centavos) Kg – Nutrili, Item 05 – Pescoço de frango – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos) Kg – Pif-Paf.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 06 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2021
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 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 o registro de preços para
fornecimento de fornecimento de pão francês 50g e pão francês 50g besuntado por
manteiga com sal acondicionado em embalagem unitária de papel, para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Saúde, Obras e Serviços Urbanos,
Turismo e Comércio, Habitação e Promoção Social, Esportes e Lazer, Meio Ambiente,
Agricultura e Pecuária e as Unidades Educacionais., 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 Supermercado Bounganville EIRELI: Item 01 –
Pão Francês com 50grs besuntado por manteiga com sal, acondicionado em embalagem unitária
de papel – R$ 0,78 (setenta e oito centavos) Un, Item 02 – Pão Francês com 50grs. – R$ 9,50
(nove reais e cinquenta centavos) Kg.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 07 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2021
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 medicamentos para
manutenção dos serviços de saúde do Município (UBS e PSF), do Hospital de Campanha
do Município – HCMUV e da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Tidimar Comércio de
Produtos Hospitalares Ltda.: Item 12 – Ampicilina + sulbactam 3 mg frs./amp – R$ 26,00 (vinte
e seis reais) Frs – Mylan, Item 20 – Cefalotina 1 gr – R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos)
Amp – Blau, Item 21 – Cefepima 1g IV – R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos) Un –
Aurobindo, Item 41 – Dexmedetomidina cloridrato 100 mcg/ml – 2 ml – R$ 48,00 (quarenta e oito
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reais) Amp – União Química, Item 86 – Norepinefrina 8mg/4ml – R$ 9,19 (nove reais e dezenove
centavos) Amp – Hypofarma, Item 87 – Norepinefrina 8mg/4ml – R$ 9,19 (nove reais e dezenove
centavos) Amp – Hypofarma, Item 112 – Suxametonio 500mg/10ml (similar) – R$ 28,40 (vinte e
oito reais e quarenta centavos) Amp – Nunes Farma, Item 113 – Suxametonio 500mg/10ml
(similar) – R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos) Amp – Nunes Farma, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 72.450,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais);
Biohosp Produtos Hospitalares S/A: Item 117 – Ticagrelor 90mg – R$ 3,47 (três reais e
quarenta e sete centavos) Com – Servier, perfazendo o valor total da contratação em R$ 208,20
(duzentos e oito reais e vinte centavos); Med Center Comercial Ltda.: Item 13 – Anlodipino
besilato 5 mg (genérico) – R$ 0,03 (três centavos) Com – Brainfarma, Item 16 – Azitromicina 500
mg – R$ 1,03 (um real e três centavos) Com – Medquimica, Item 25 – Cetoprofeno 100 mg EV Similar – R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Amp – União Química, Item 27 – Clopidogrel 75 mg
- comprimido – R$ 0,31 (trinta e um centavos) Com – Ranbaxy, Item 36 – Dexametasona 10 mg/
2,5ml – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Frs – União Química, Item 37 – Dexametasona
10 mg/2,5ml – R$ 4,40 (quatro reais e quarenta centavos) Frs – União Química, Item 61 –
Flumazenil 0,5 mg/5 ml – R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) Amp – União Química,
Item 67 – Haloperidol 5 mg/ml (similar) – R$ 1,00 (um real) Amp – União Química, Item 77 –
Metilprednisolona 125mg ampola – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) Frs – União
Química, Item 78 – Metilprednisolona 125mg ampola – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos) Frs – União Química, Item 79 – Metilprednisolona 500 mg ampola – R$ 25,85 (vinte e cinco
reais e oitenta e cinco centavos) Amp – União Química, perfazendo o valor totald a contratação
em R$ 88.331,65 (oitenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos);
Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.: Item 07 – Água destilada 250ml esteril. para
injeção – R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) Frs – Fresenius, Item 09 – Amicacina 500
mg/2ml – R$ 1,82 (um real e oitenta e dois centavos) Amp – Teuto, Item 26 – Ciprofloxacina 200
mg / 100 ml IV – R$ 23,50 (vinte e três reais e cinquenta centavos) Frs – Fresenius, Item 40 –
Dexametasona 4 mg comprimido – R$ 0,18 (dezoito centavos) Com – Teuto, Item 44 – Dobutamina
250 mg/20 ml – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) Amp – Teuto, Item 62 – Furosemida 20
mg inj ampolas c/ 2 ml – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Amp – Farmace, Item 70 – Hidrocortisona
500 mg – R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) Amp – Teuto, Item 76 – Meropenem
500mg – R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos) Frs – Aurobindo, Item 98 – Quetiapina 25mg
comprimido – R$ 0,19 (dezenove centavos) Un – Geolab, Item 100 – Ringer com lactato 500 ml
bolsa - sistema fechado – R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) Un – JP, Item 101 –
Ringer com lactato 500 ml bolsa – sistema fechado – R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove
centavos) Un – JP, Item 102 – Ringer simples 500 ml bolsa - sistema fechado – R$ 3,10 (três reais
e dez centavos) Un – JP, Item 105 – Salbutamol spray 100 microgramas frs com 200 doses – R$
9,10 (nove reais e dez centavos) Frs – Glaxosmithkline, Item 106 – Salbutamol spray 100
microgramas frs com 200 doses – R$ 9,10 (nove reais e dez centavos) Frs – Glaxosmithkline,
Item 107 – Soro fisiológico cloreto de sodio 0,9% 500ml – R$ 3,09 (três reais e nove centavos)
Frs – Fresenius, Item 108 – Soro glicosado 5% 250ml - bolsa – R$ 3,07 (três reais e sete
centavos) Frs – JP, Item 115 – Terbutalina 0,5 mg/ml – R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco
centavos) Amp – Greenpharma, Item 119 – Vitamina do complexo b 500 mg (similar) – R$ 0,04
(quatro centavos) Com – Vitamed, perfazendo o valor total da contratação em R$ 28.023,60
(vinte e oito mil e vinte e três reais e sessenta centavos); Lumar Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda.: Item 02 – Acetilcisteina 600 mg envelope – R$ 0,74 (setenta e quatro
centavos) Env – Germed, Item 03 – Acetilcisteina 600 mg envelope – R$ 0,74 (setenta e quatro
centavos) Env – Germed, Item 04 – Acido tranexamico 250 mg/ml/5ml – R$ 3,94 (três reais e
noventa e quatro centavos) Amp – Zydus Nikkho (RJ), Item 05 – Água destilada 10ml estéril. para
injeção – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Amp – Equiplex/GO, Item 06 – Água destilada 10ml
esteril. para injeção – R$ 0,33 (trinta e três centavos) Amp – Equiplex/GO, Item 08 – Água
destilada 500ml esteril. para injeção – R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) Frs – Equiplex/GO,
Item 14 – Atenolol 25mg – R$ 0,04 (quatro centavos) Com – Sandoz/PR, Item 23 – Ceftriaxona 1g
IV – R$ 7,42 (sete reais e quarenta e dois centavos) Frs – Blausiegel, Item 24 – Ceftriaxona 1g
IV – R$ 7,42 (sete reais e quarenta e dois centavos) Frs – Blausiegel, Item 28 – Cloreto de sódio
0,9% 10 ml – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) Amp – Equiplex/GO, Item 38 – Dexametasona 2mg/
ml injetável amp. c/ 1 ml – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Amp – Farmace, Item
39 – Dexametasona 2mg/ml injetável amp. c/ 1 ml – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove
centavos) Amp – Farmace, Item 43 – Dimeticona 750 mg / emulsão oral (similar) – R$ 0,88 (oitenta
e oito centavos) Frs – Natulab, Item 72 – Insulina humana regular 100 u/ml frs. c/ 10ml – R$ 20,95
(vinte reais e noventa e cinco centavos) Frs – Novo Nordisk, Item 73 – Insulina regular 100ui /
10ml - biológico – R$ 20,95 (vinte reais e noventa e cinco centavos) Frs – Novo Nordisk, Item 88
– Olmesartana medoxomila 20 mg - comprimido – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Com –
Althaia (Matriz), Item 93 – Pioglitasona 30 mg – R$ 0,90 (noventa centavos) Com – EMS S/A, Item
96 – Protamina 1000ui/5 ml - similar – R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos) Amp – Cellera,
Item 97 – Quetiapina 100 mg – R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) Com – Germed, Item 109 –
Sulfadiazina de prata 1% 50g – R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos) Bis – Nativita,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 48.324,20 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte
e quatro reais e vinte centavos); Vale Comercial EIRELI: Item 01 – Acetilcisteina 200 mg – R$
0,40 (quarenta centavos) Env – Eurofarma, Item 10 – Amiodarona 150 mg 3 ml – R$ 2,30 (dois
reais e trinta centavos) Amp – Hipolabor, Item 11 – Amiodarona 150 mg 3 ml – R$ 2,30 (dois reais
e trinta centavos) Amp – Hipolabor, Item 15 – Atropina 0.25 mg/ml (similar) – R$ 1,40 (um real e
quarenta centavos) Amp – Farmace, Item 17 – Bicarbonato de sódio 8,4% 250 ml – R$ 39,00
(trinta e nove reais) Frs – Hypofarma, Item 22 – Ceftazidima frasco 1g – R$ 34,00 (trinta e quatro
reais) Frs – ABL, Item 31 – Colchicina 0,5mg – R$ 0,23 (vinte e três centavos) Com – Geolab, Item
32 – Colchicina 0,5mg – R$ 0,23 (vinte e três centavos) Com – Geolab, Item 33 – Colchicina 0,5mg
– R$ 0,23 (vinte e três centavos) Com – Geolab, Item 46 – Dutasterida 05mg – R$ 3,89 (três reais
e oitenta e nove centavos) Com – Biosintetica, Item 48 – Enoxaparina 40mg/0,4 ml biológico – R$
58,00 (cinquenta e oito reais) Amp – Hangzhou, Item 49 – Enoxaparina 40mg/0,4 ml biológico – R$
58,00 (cinquenta e oito reais) Amp – Hangzhou, Item 50 – Enoxaparina 60mg / 0,6ml biológico – R$
92,00 (noventa e dois reais) Amp – EMS, Item 51 – Enoxaparina 60mg / 0,6ml biológico – R$ 92,00
(noventa e dois reais) Amp – EMS, Item 52 – Enoxaparina 80mg/0,8 ml biológico – R$ 116,00
(cento e dezesseis reais) Amp – Eurofarma, Item 54 – Etomidato 20mg/ml – R$ 17,00 (dezessete
reais) Frs – Blau, Item 56 – Fenoterol bromidrato 5mg/ml c/20ml – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta
centavos) Frs – Hipolabor, Item 63 – Gel antisséptico bucal a base de cloreto cetilpiridínio e fluor
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sem álcool - frasco com 500ml com dados de identificação e registro no M.S – R$ 17,20
(dezessete reais e vinte centavos) Un – Kley Hertz, Item 71 – Hidroxietilamido 60mg/ml + cloreto
de sódio 09% solução injetável para expansão e/ou reposição de volume plasmático bolsa 500ml
– R$ 34,50 (trinta e quatro reais e cinquenta centavos) Un – Halex Istar, Item 89 – Omeprazol 20
mg – R$ 0,10 (dez centavos) Com – Geolab, Item 90 – Omeprazol 20 mg – R$ 0,10 (dez centavos)
Com – Geolab, Item 91 – Omeprazol 40 mg – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Frs – Blau, Item 92 –
Omeprazol 40 mg – R$ 32,00 (trinta e dois reais) Frs – Blau, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 429.894,10 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez
centavos); e Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.: Item 19 – Brometo de
rocurônio 10 mg/ml amp. c/5 ml(similar) – R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) Amp
– Cristália, Item 42 – Dextrocetamina 500 mg/10ml – R$ 77,10 (setenta e sete reais e dez
centavos) Amp – Cristália, Item 55 – Fenitoina 250 mg/5 ml – R$ 3,15 (três reais e quinze
centavos) Amp – Cristália, Item 57 – Fentanila 0,25mg/05ml – R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove
centavos) Amp – Cristália, Item 58 – Fentanila 500 mcg/10 ml – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta
centavos) Frs – Cristália, Item 59 – Fentanila 500 mcg/10 ml – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta
centavos) Frs – Cristália, Item 60 – Fluconazol 200 mg/100 ml (genérico) – R$ 13,25 (treze reais
e vinte e cinco centavos) Frs – Cristália, Item 68 – Heparina 5000ui/0,25 ml biológico – R$ 9,08
(nove reais e oito centavos) Amp – Cristália, Item 69 – Heparina 5000ui/0,25 ml biológico – R$ 9,08
(nove reais e oito centavos) Amp – Cristália, Item 80 – Metoprolol 5mg/5ml – R$ 17,76 (dezessete
reais e setenta e seis centavos) Amp – Cristália, Item 81 – Metoprolol 5mg/5ml – R$ 17,76
(dezessete reais e setenta e seis centavos) Amp – Cristália, Item 84 – Midazolam 50 mg/10ml –
R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) Amp – Cristália, Item 85 – Midazolam 50 mg/10ml
– R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) Amp – Cristália, Item 95 – Propofol 10mg/ml similar – R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) Amp – Cristália, Item 114 – Teicoplanina 400 mg 3ml amp – R$ 53,00 (cinquenta e três reais) Frs – Cristália, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 284.690,60 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e
sessenta centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 02 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2021
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 livros infantil, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Dias Distribuidora
de Livros Ltda.: Item 01 – “As Cem Linguagens da Criança” – Vol. I – A Abordagem de Reggio
Emilia na Educação da Primeira Infância. – R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)
Un, Item 02 – “As Cem Linguagens da Criança” - Vol. II – A Experiência de Reggio Emilia em
Transformação. – R$ 75,00 (setenta e cinco reais) Un, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 60.075,00 (sessenta mil e setenta e cinco reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 12 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2021
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 fornecimento de fornecimento
de leite de vaca integral, pasteurizado, processado e embalado em embalagem de 01 (um) litro, com
todos os requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº. 62, com carimbo do órgão competente,
apresentação de cor, sabor, odor, consistência e aparên-cia características e entregue refrigerado.,
para atender as necessidades das Unidades da Administração Direta, 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 Indústria e Comércio de Leite Ltda., cujo valor da proposta é de R$ 4,12
(quatro reais e doze centavos) por litro.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 13 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 172/2021

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 contratação
de empresa especializada no fornecimento de pacotes de acesso de Internet PósPago Móvel 3G/4G via Serviço Móvel Pessoal (SMP) com mínimo de 20 GB, para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação, 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 Tim S.A, cuja valor final da proposta foi de R$ 17,00
(dezessete reais) por ponto de acesso.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 08 de julho de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 167/2021
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 167/2021, cujo objeto constitui-se do
Registro de Preços para Fornecimento de Pedra Granulada (Bica Corrida).
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 130/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de modificações do Edital, os procedimentos relativos à Licitação –
Tomada de Preços nº 011/2021, 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 da antiga sede da Prefeitura Municipal de Varginha-MG, fica
redesignada a data de 06/08/2021 às 14h00, para a sessão de abertura dos Envelopes,
deven-do as empresas interessadas protocolarem seus Envelopes até às 13h30 da referida
data (06/08/2021), junto ao Departamento de Suprimentos do Município.
Varginha(M.G.), 14 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 186/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 171/2021
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. 171/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de desinsetização e desratização, fica
redesignada a data de 09/08/2021 às 08h30 (oito 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.
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municipal, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 13 / 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.), 15 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 221/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no
regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, para 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, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 13/ 08 / 2021 às 13h30
Data Abertura: 13 / 08 / 2021 às 14h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos - Fone (0**35) 3690-1812
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de
Licitação.
Varginha (M.G.), 14 de julho de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 222/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 203/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de gás liquefeito de petróleo
(P-13 e P-45), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 27 / 07 / 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.), 15 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 223/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 204/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de material ambulatorial, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 07 / 2021 às 08h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de julho de 2021.

Varginha(M.G.), 13 de julho de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 220/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 202/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de carnes para o zoológico

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 224/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 205/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de pedra britada granulada
(bica corrida), mediante as condições estabelecidas em Edital.
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Data da Sessão Pública: 17 / 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.), 15 de julho de 2021.

Data da Sessão Pública: 19 / 08 / 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.), 15 de julho de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 225/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 206/2021

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 229/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 210/2021

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 combustível – gasolina comum, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 17 / 08 / 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.), 15 de julho 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 equipamentos para academia de Rua, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 20 / 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.), 15 de julho de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 226/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 207/2021

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”

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 revista temática personalizada no formato “coquetel”
para atividades pedagógicas básicas de língua portuguesa e matemática, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 18 / 08 / 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.), 15 de julho de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 227/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 208/2021
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 colchões de solteiro, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 19 / 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.), 15 de julho de 2021.

PROCESSO N.º: 9.111/2021
OBJETO: Contratação para realização de procedimentos cirúrgicos veterinários em cães e
gatos.
CONTRATADA: Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – FEPESMIG.
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 9.043/2021
OBJETO: Contratação para realização de curso de qualificação para atualização de Curso de
Bombeiro de Aeródromo (BA).
CONTRATADO: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. VIII, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 9.064/2021
OBJETO: Aquisição de medicamentos (Norepinefrina 8mg/4ml) para ações de enfrentamento à
pandemia do novo Coronavirus.
CONTRATADO: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações c/c Medida Provisória nº 1.047/2021 e Decreto Municipal nº 9.738/
2020
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 228/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 209/2021
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 mobiliário escolar, mediante as condições estabelecidas
em Edital.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
ATA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG E
A EMPRESA AUTOLUK – COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, o município de Varginha - MG,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 18.240.119/0001-05, com sede na
R. Júlio Paulo Marcelini, n° 200, cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato
representado por seu Exmo. Prefeito, VERDI LÚCIO MELO, CPF/MF n° 192.371.386-87, Estado de
Minas Gerais, neste ato representado por seu Exmo. Prefeito, Verdi Lúcio Melo, CPF/MF n°
192.371.386-87 e a empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 20.063.556/0001-34, com sede na Rua
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Diomar Wambier, n° 136, bairro Uberaba, na cidade de Curitiba, Estado Paraná, neste ato
representada por seu representante legal, MARGARETE HAMISCH DO AMARAL, inscrito no CPF/
n° 596.523.229-20, resolvem, nos termos das Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02, bem como
em conformidade com o resultado do EDITAL de Pregão Eletrônico nº 044/2021 – Processo n°
007/2021 – Registro de Preços, homologado em vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois
mil e vinte e um REGISTRAR OS PREÇOS para futura e provável aquisição dos objetos a seguir
indicados:
ITEM
4
14
25
30
31
32
121
122

JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO
Câmara de ar 110 x 90 aro 17, utilizado
em moto
Câmara de ar 175/70/13
Câmara de ar 7.00-16 trator
Câmara de ar 90x90-18 moto
Câmara de ar 90x90-19 moto
Câmara de ar 90x90-21 dianteiro moto
Protetor de câmara 14.00-24
Protetor de câmara 7.00-16 dianteiro

PRODUTO/MARCA

MEDIDA

VULCAN
VULCAN
QBOM
VULCAN
VULCAN
VULCAN
SBN
SBN

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

QUANT.
2
4
4
2
2
2
8
8

VLR UNITÁRIO VLR TOTAL
R$ 53,34
R$ 102,34
R$ 65,29
R$ 37,11
R$ 37,71
R$ 39,99
R$ 128,74
R$ 62,80

R$ 106,68
R$ 409,36
R$ 261,16
R$ 74,22
R$ 75,42
R$ 79,98
R$ 128,74
R$ 502,40

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas e condições estabelecidas
no edital n° 044/2021 – Processo n° 007/2021 e seus anexos, bem como da respectiva proposta,
independentemente de suas transcrições.
2. Fica indicado como contato pela empresa, responsável pelo atendimento direto à entidade
contratante e pelos encaminhamentos necessários concernentes à presente Ata de Registro de
Preços, a seguinte pessoa:
Nome: Margarete Hamisch do Amaral
CPF: 596.523.229-20
Fone: (41)3085-7211
E-mail: licita.autoluk@gmail.com
3. Os produtos demandados em virtude desta Ata de Registro de Preços somente deverão ser
fornecidos após o recebimento, por parte da empresa, das respectivas Ordens de Copra /
Autorizações de Fornecimento / notas de empenho (NE) ou da celebração de Contrato
Administrativo, que poderão ser encaminhados por fax, correios ou endereço eletrônico (e-mail)
indicados no processo.
4. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da sua assinatura.
4.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, os Municípios Participantes não
serão obrigados a firmarem as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
5. Considerando o prazo de validade estabelecido no Item 4 da presente Ata e em atendimento ao
§ 1o do art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer
reajustamentos de preços.
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie ou nos casos permitidos na
Lei de Licitações.
6. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
6.1. Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
6.2. Pela Detentora quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
6.2.1. A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada
com antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
7. Todos os itens fornecidos deverão obedecer rigorosamente aos prazos, condições,
especificações e legislações aplicáveis, indicadas expressamente no Edital ou não.
8. Nos preços registrados através desta Ata, encontram-se inclusos todos os encargos resultantes da execução dos serviços e fornecimentos dos materiais, sendo os mesmos da inteira
responsabilidade da Detentora.
8.1. Da mesma forma, os eventuais encargos trabalhistas decorrentes deste Registro, serão
suportados pela Detentora sem qualquer ônus ao município.
9. A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal, devendo
cumprir rigorosamente com os prazos, datas, quantitativos e especificações acordados.
10. Todas as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços deverão ser formuladas por
escrito, não se aceitando pedidos de revisão de preços e/ou percentuais quando apresentados
após a autorização de fornecimento dos respectivos objetos.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em
três vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, elegendo o Foro
da Comarca de Varginha - MG para dirimirem quaisquer questões não possíveis de resolução
administrativa.
Município de Varginha-MG
Verdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA
Margarete Hamisch do Amaral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
ATA QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE VARGINHA - MG E
A EMPRESA AUGUSTO PNEUS EIRELI
Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, o município de Varginha MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 18.240.119/0001-05, com sede
na R. Júlio Paulo Marcelini, n°200, cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato
representado por seu Exmo. Prefeito, VERDI LÚCIO MELO, CPF/MF n°192.371.386-87, Estado de
Minas Gerais, e a empresa AUGUSTO PNEUS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 35.809.489/0001-21, com sede na Rua Cinquenta E Um, n°205, na cidade de
Contagem, Estado Minas Gerais, neste ato representada por seu representante legal, Ana Carolina De Araújo Marçal Vieira, inscrito no CPF/n°354.312.838-80, resolvem, nos termos das Leis
Federais n°8.666/93 e 10.520/02, bem como em conformidade com o resultado do EDITAL de
Pregão Eletrônico nº 010/2021 – Processo n°049/2021 – Registro de Preços, homologado em
vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, REGISTRAR OS PREÇOS para futura e provável
aquisição dos objetos a seguir indicados:
ITEM
4
12
39
40
48

DESCRIÇÃO
Câmara de ar 14.9-28

PRODUTO/MARCA
JABUTI/Pingdu Zihai Rubber
Manufactory
Pneu 110/90 – 17 para motocicleta TEHNIC/Technic do Brasil Ltda.
Pneu 90/90.18 dianteiro (moto)
TECHNIC/Technic do Brasil Ltda.
Pneu 90x90-19 para motocicletas TECHNIC/Technic do Brasil Ltda.
Protetor de câmara 10.00- 20
CARRETEIRO/K- Ruber Industrial
Ltda - ME

MEDIDA

QUANT.

VLR UNIT. VLR TOTAL

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

14
2
3
2

R$ 238,90
R$ 221,00
R$ 129,00
R$ 195,00

R$ 3.344,60
R$ 442,00
R$ 387,00
R$ 390,00

Unid.

80

R$ 26,00

R$ 2.080,00

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços todas as cláusulas e condições estabelecidas
no edital n°010/2021 – Processo n°049/2021 e seus anexos, bem como da respectiva proposta,
independentemente de suas transcrições.
2. Fica indicado como contato pela empresa, responsável pelo atendimento direto à entidade
contratante e pelos encaminhamentos necessários concernentes à presente Ata de Registro de
Preços, a seguinte pessoa:
Nome: Ana Carolina de Araújo Marçal Vieira
CPF: 354.312.838-80
Fone: (31) 4042-4432
E-mail: contratos@augustopneus.com.br
3. Os produtos demandados em virtude desta Ata de Registro de Preços somente deverão ser
fornecidos após o recebimento, por parte da empresa, das respectivas Ordens de Copra /
Autorizações de Fornecimento / notas de empenho (NE) ou da celebração de Contrato
Administrativo, que poderão ser encaminhados por fax, correios ou endereço eletrônico (e-mail)
indicados no processo.
4. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da sua assinatura.
4.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, os Municípios Participantes não
serão obrigados a firmarem as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
5. Considerando o prazo de validade estabelecido no Item 4 da presente Ata e em atendimento ao
§ 1o do art. 28 da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado quaisquer
reajustamentos de preços.
5.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie ou nos casos permitidos na
Lei de Licitações.
6. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
6.1. Pela Administração, quando:
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
c) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro
de preços;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
6.2. Pela Detentora quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
6.2.1. A solicitação da Detentora para cancelamento dos preços registrado deverá ser formulada
com antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no Edital, caso não aceitas as razões do pedido.
7. Todos os itens fornecidos deverão obedecer rigorosamente aos prazos, condições,
especificações e legislações aplicáveis, indicadas expressamente no Edital ou não.
8. Nos preços registrados através desta Ata, encontram-se inclusos todos os encargos resultantes da execução dos serviços e fornecimentos dos materiais, sendo os mesmos da inteira
responsabilidade da Detentora.
8.1. Da mesma forma, os eventuais encargos trabalhistas decorrentes deste Registro, serão
suportados pela Detentora sem qualquer ônus ao município.
9. A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal, devendo
cumprir rigorosamente com os prazos, datas, quantitativos e especificações acordados.
10. Todas as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços deverão ser formuladas por
escrito, não se aceitando pedidos de revisão de preços e/ou percentuais quando apresentados
após a autorização de fornecimento dos respectivos objetos.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em
três vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, elegendo o Foro
da Comarca de Varginha - MG para dirimirem quaisquer questões não possíveis de resolução
administrativa.
Município de Varginha-MG
Verdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Augusto Pneus Eireli
Ana Carolina de Araújo Marçal Vieira
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 1270/2019

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
abai-xo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram,
o prazo de 15 (quinze) 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: 05/07/2021 a 09/07/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Ademir Silvestre Pereira
10713831 GDY-7D24 763-31 25/06/2021 17:05
Adriano Saulo Coura
10718360 FUC-4I28 554-14 25/06/2021 11:10
Bruno Viana De Aquino
10765977 GKD-6I61 604-12 22/06/2021 14:52
Joao Vitor Garcia Alves
10764723 RMO-1067 705-61 11/06/2021 23:02
Lucimara De Cassia A Simao
10779881 HEC-1937 763-32 28/06/2021 11:39
Mauricio De Paiva Lacerda
10659192 QXZ-0B82 554-14 11/06/2021 10:52
Renata Reis Costa
11630759 OPF-0350 736-62 30/06/2021 17:33
Tatiana Rosa Rodrigues
10720559 PXG-0809 763-32 25/06/2021 14:25
Waldomiro Menegelle
10691469 QON-7686 763-31 28/06/2021 12:14
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 033/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 082/2021
Conforme disposições contidas nos itens 12 e 13.4.1, do Edital 082/2021, fica a candidata abaixo relacionada, regularmente classificada no Processo de Seleção Simplificada realizado através do referido edital, DEVIDAMENTE NOTIFICADO para no PRAZO DE 3 (três) dias úteis, a
contar da data de publicação do presente edital, comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS da Prefeitura do Município de Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva Varginha/MG, sob pena de não comparecendo, não possuir mais o direito à contratação temporária nos termos do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo
Administrativo nº 8.321/2021.
Candidato
Cargo
Sarah Tereza Siqueira
TNS/ES/Médico da Família / PSF
Varginha, 15 de julho de 2021.
Ana Maria Rosa
Diretora do Departamento de Recursos Humanos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/
desconhecido, conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 1270/2019,
vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos da Lei Municipal
n.º 2.988/97, notificar a empresa: Andrezza Rabello Martins – ME, inscrita no CNPJ: 24.793.327/
0001-26, de que em 15 de fevereiro de 2021, foi prolatada em sede recursal, a decisão de
julgamento do PAS n.º 1270/2019, no qual determinou a procedência da aplicação da Notificação
Preliminar n.º E5287. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97, e o PAS
nº 1270/2019 será dado como concluso e arquivado. Ademais, cientifica o infrator de que o
conteúdo integral do PAS nº 1270/2019 se encontra à disposição na sede da Vigilância Sanitária
da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto,
Varginha-MG.
Varginha, 12 de julho de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 13524/2020 e 12398/2020
O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/
desconhecido, conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 13524/2020
e 12398/2020, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos
da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Eldo Francisco da Silva, inscrita no CNPJ:
34.816.516/0001-20, de que em 13 de novembro de 2020, foi prolatada em sede recursal, a
decisão de julgamento do PAS n.º 13524/2020 em 1º instância, no qual determinou a procedência
da aplicação da aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 7017 com desconto adicional
de 40%. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do
presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica
o infrator de que o conteúdo integral do PAS nº 13524/2020 e 12398/2020 se encontra à
disposição na sede da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua
Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 15 de julho de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 12724/2020 e 12384/2020
O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/
desconhecido, conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 12724/2020
e 12384/2020, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos
da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar o Sr. Sérgio Massaharu Miyake, CPF: 313.548.826-87, de
que em 19 de janeiro de 2021, foi prolatada em sede recursal, a decisão de julgamento do PAS n.º
12724/2020 em 1º instância, no qual determinou a procedência da aplicação da aplicação da
penalidade de multa, através do AI n.º 7127, com desconto adicional de 40%. A ciência da
notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente edital, conforme
parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o infrator de que o
conteúdo integral do PAS nº 12724/2020 e 12384/2020 se encontra à disposição na sede da
Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes Joaquim
Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 15 de julho de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária

HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE VARGINHA – HCMUV
Processo Administrativo nº. 9.046/2020
Edital nº. 084 / 2021

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

Classificado
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Clínico Geral - E-24

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 20681/2020 e 20674/2020

Inscr
Pontuação
003/2021
5
002/2021
0
001/2021
0

Data Nasc.
25/01/81
05/03/81
20/10/95

Candidato (a)
Cynthia Procopio de Toledo Bueno Maiolini
Alvaro Ricardo Amaral e Silva
Isadora Caldeira Teixeira Reis

Varginha, 14 de Julho de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Varginha
Lidiane Pereira da Silva
Presidente da Comissão de Seleção
Marcia Maria Gonçalves
Membro da Comissão
Maria Cecília Gabriel Ribeiro
Membro da Comissão

O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/
desconhecido, conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 20681/2020
e 20674/2020, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos
da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Cleiton de Souza Gomes, inscrita no CNPJ:
38.014.936/0001-44, de que em 25 de março de 2021, foi prolatada em sede recursal, a decisão
de julgamento do PAS n.º 20674/2020 em 1º instância, no qual determinou a procedência da
aplicação da aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 7547 com desconto adicional de
40%. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do presente
edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica o
infrator de que o conteúdo integral do PAS nº 20681/2020 e 20674/2020 se encontra à disposição
na sede da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua Alferes
Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 15 de julho de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO Nº 20678/2020 e 20684/2020

O Setor de Vigilância Sanitária, considerando encontrar-se o infrator em local incerto/
desconhecido, conforme atestam os autos do Processo Administrativo Sanitário n.º 20678/2020
e 20684/2020, vale-se do presente para, com fulcro no art. 54 c.c o art. 19, parágrafo 3°, ambos
da Lei Municipal n.º 2.988/97, notificar a empresa: Rodrigo Aloizio Chagas Junior, inscrita no
CNPJ: 32.688.307/0001-13, de que em 25 de março de 2021, foi prolatada em sede recursal a
decisão de julgamento do PAS n.º 20684/2020 em 1º instância, no qual determinou a procedência
da aplicação da aplicação da penalidade de multa, através do AI n.º 7548, com desconto adicional
de 40%. A ciência da notificação se efetivará 5 (cinco) dias após a data de publicação do
presente edital, conforme parágrafo 3º do art. 19 da Lei Municipal nº 2.988/97. Ademais, cientifica
o infrator de que o conteúdo integral do PAS nº 20678/2020 e 20684/2020 se encontra à
disposição na sede da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Varginha, localizada na Rua
Alferes Joaquim Antônio, 160, Vila Pinto, Varginha-MG.
Varginha, 15 de julho de 2021
Nara Alvarenga Mendes Viana
Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTRA, para que no prazo de 5 (Cinco) dias contados
a partir desta publicação, promova a capina, limpeza e manutenção constante do quintal e
calçada retirando todo lixo, entulho e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Maria do Carmo, n° 15 - Bairro: Alto da Figueira).
Auto de Infração 191/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente PAROL – PINHEIROS AGROINDÚSTRIA ROTOR LTDA, para que
no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de
sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua do Barreiro, s/
nº - Bairro: Jardim Áurea - Quadra: 17, Lote 008). Auto de Infração n° 523/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente PAROL – PINHEIROS AGROINDÚSTRIA ROTOR LTDA, para que
no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de
sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua do Barreiro, s/
nº - Bairro: Jardim Áurea - Quadra: 17, Lote 009). Auto de Infração n° 524/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente DANIEL WERNER, para que no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Evanio Labre, n° 260 - Bairro: Alto da Figueira
- Quadra: 4, Lote 21). Auto de Infração n° 577/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente ADIONEL ALMEIDA ALVES, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Suzana Penha Tomaz, n° 70 - Bairro:
Santa Luzia - Quadra: I, Lote 06). Auto de Infração n° 280/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar Preliminarmente PAROL – PINHEIROS AGROINDUSTRIA ROTOR LTDA, para que
no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de
sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua do Barreiro, s/
n° - Bairro: Jardim Áurea - Quadra: 17, Lote: 10). Auto de Infração nº 525/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar WALDEMAR LUIZ DO PRADO, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a
partir desta publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local
retirando todo lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr. Spartaco Pompeu, n° 335 - Bairro: Damasco).
Notificação 452/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de
Correios e Telégrafos no prazo previsto, vem a público, de acordo com as leis Municipais 4876/
2008, notificar ODAIR LIBERALI, para que no prazo de 7 (Sete) dias contados a partir desta
publicação, deverá providenciar a capina, limpeza e manutenção constante do local retirando
todo lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua
Antônio Plácido de Barros, n° 980 - Bairro: Sion).
Notificação 538/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº 29/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 406ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 26 de abril de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar para participarem do Edital Santander ano 2021 – Programa Amigo de Valor, as
Entidades que participaram do Chamamento Público nº. 02/2020 – Edital de Chancela ano 2019,
visto que o certificado para captação de recursos tem validade até a data de 21 de setembro de
2021.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 26 de abril de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 30/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 408ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 20 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a nomeação da Comissão Especial, visto ao Requerimento recebido pela Câmara Municipal nº. 56/2021, sendo a comissão composta pelos seguintes membros:
- Maria Fernanda Thiago da Cunha – Representante Governamental;
- Lissandra Silva Chiste Julidori – Representante Não – Governamental;
- Marcela Reis Zaiden – Representante Governamental.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 20 de maio de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resolução nº 31/2021 - COMDEDICA

Resolução nº 34/2021 - COMDEDICA

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 408ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 20 de maio de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente a Prestação de Contas das
seguintes Entidades:
Entidade
CNPJ
Número do Processo Valor
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6560/18
R$ 2.090,70
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6562/18
R$ 2.318,96
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6563/18
R$ 2.520,18
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6564/18
R$ 4.770,00
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6565/18
R$ 12.000,00
Levanta-te e Anda
03.045.427/0001-02
6566/18
R$ 585,00
Associação Pé de Vento
16.542.977/0001-70
17826/18
R$ 3.667,30
Nossa Senhora do Rosário
02.274.287/0001-73
6524/18
R$ 7.020,00
Abraço
11.796.785/0001-77
6580/18
R$ 8.093,98
Abraço
11.796.785/0001-77
6581/18
R$ 6.390,00
Oasis
04.812.951/0001-16
6523/18
R$ 2.686,65
Nucap
14.882.686/0001-04
6520/18
R$ 10.968,70
Nucap
14.882.686/0001-04
6568/18
R$ 4.590,00
Nucap
14.882.686/0001-04
6569/18
R$ 12.000,00
Vida Viva
01.355.795/0001-13
5697/2020
R$ 2.829,56
Vida Viva
01.355.795/0001-13
17780/19
R$ 6.171,00
Vida Viva
01.355.795/0001-13
6527/18
R$ 2.520,18
Vida Viva
01.355.795/0001-13
6526/18
R$ 3.776,40
Vida Viva
01.355.795/0001-13
6525/18
R$ 994,84
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 20 de maio de 2021.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 410ª Plenária
ordinária, realizada na data de 06 de julho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente Darf’s apresentadas pelas
seguintes Entidades:
Entidade
Valor Total
Retido
Valor a ser repassado
Levanta-te e Anda
R$ 2.096,25
R$ 419,25
R$ 1.677,00
Oasis
R$645,05
R$ 129,01
R$ 516,04
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 06 de julho de 2021.

Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 32/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 410ª Plenária
ordinária, realizada na data de 06 de julho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Destituir o membro abaixo relacionado da Comissão de Normas, Comissão Especial do
Edital de Furnas, e Comissão de Seleção do Chamamento Público:
I) Juliana Ferreira da Silva – Representante Não – Governamental;
Art. 2º Destituir membro abaixo relacionado da Comissão de Avaliação e Monitoramento:
I) Vivel Auxiliadora Chagas Mendes – Representante Governamental;
Art. 3º Nomear os seguintes membros abaixo relacionados para compor Comissão:
I) Lissandra Silva Chiste Julidori - Representante Não – Governamental – Comissão Especial do
Edital de Furnas;
II) Ana Luíza Pereira Romanielo - Representante Governamental – Comissão de Normas;
III) Mariana Lemes - Representante Governamental – Comissão de Avaliação e Monitoramento.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 06 de julho de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 33/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 410ª Plenária
ordinária, realizada na data de 06 de julho de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente a Prestação de Contas das
seguintes Entidades:
Entidade
CNPJ
Processo
Valor
Associação Cultural Casa
da Capoeira
20.555.901/0001-57
20246/2019
R$ 2.003,79
Oasis
04.812.951/0001-16
14972/2020
R$ 2.552,00
Oficina do Ser
41.884.263/0001-98
14558/2018
R$ 21.877,00
FUVAE
18.240.010/0001-60
6557/2018
R$ 28.000,00
FUVAE
18.240.010/0001-60
6575/2018
R$ 6.075,00
FUVAE
18.240.010/0001-60
6559/2018
R$ 8.656,74
FUVAE
18.240.010/0001-60
19717/2019
R$ 3.652,00
FUVAE
18.240.010/0001-60
19716/2019
R$ 11.628,00
FUVAE
18.240.010/0001-60
6576/2018
R$ 3.357,00
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 06 de julho de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA
RESOLUÇÃO Nº 21/2021 – 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 61ª Plenária Ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2021,
Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente a captação de recursos realizada
pelo Lar São Vicente de Paulo – CNPJ: 05.019.043/0001-32 – Darf’s e Recibo de Depósito no
valor total de R$ 33.592,31 (trinta e três mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um
centavos).
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de julho de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUÇÃO Nº 22/2021 – 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 61ª
Plenária Ordinária, realizada no dia 13 de julho de 2021,
Resolve:
Art. 1º Aprovar a participação da Entidade Lar São Vicente de Paulo – CNPJ: 05.019.043/000132, no Edital Idoso – 2021, do Itaú Viver Mais, referente a captação de recursos para o Fundo
Municipal do Idoso de Varginha.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha, 13 de julho de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 58 REUNIÃO ORDIINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA –
COMIVA
Aos 13 de abril 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); Aline Azevedo Oliveira (Associação
Anjos de Branco); Bruno Barros Lara de Oliveira ( Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social – SEHAD); Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo ( Secretaria
Municipal de Saúde – SEMUS) ; Carla Maria de Andrade Souza (Centro Universitário do Sul de
Minas – UNIS); Maria Helena Andrade ( Grupo de Convivência do Idoso ) Luciana Fernandes
Ramos (AAPIVR); Luíza Helena de Paiva (AAPIVR ); Fernanda de Carvalho Z. Lopes ( Secretaria
Municipal de Saúde SEMUS). Mônica Beatriz Ferreira ( Centro Universitário do Sul de Minas –
UNIS); Moacir Ferreira Aguiar ( AAPIVR); Viviane Capitani Ferreira (SEHAD); Zelma Dominghetti
(Anjos de Branco). 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. 57 da última reunião ordinária do
COMIVA, aprovada e assinada sem ressalvas pelos conselheiros. Assunto: 1 - Leitura do
relatório da comissão de normas referente a inscrição da Associação anjos de Branco , aprovada. 2 - Deliberar sobre a realização de visitas às Entidades que solicitam inscrição no período
de Pandemia, foi sugerido dar uma inscrição temporária para as instituições que fizerem o
requerimento, e que as visitas sejam suspensas temporariamente, sendo aprovado pela plenária
. 3 – Deliberar sobre a realização do Chamamento Público, Débora Secretaria Executiva explicou
a todos sobre a elaboração do edital e disponibilização dos recursos que estão no Fundo que
não foram captados por Entidades, e que está previsto o depósito no FMI dos valores destinados pela Receita Federal em julho, portanto a mesma sugere que o Conselho aguarde o
deposito para então realizar o Chamamento Público, visto o trâmite do processo seguir algumas
normas como sua publicização pelo período de 30 dias, o baixo valor que atualmente consta no
Fundo, e também devido a poucas inscrições que o Comiva recebeu de Entidades. 4 – Deliberar
a partir de que data o Conselho irá realizar a retenção dos valores captados para o FMI, como foi
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proposto pela Comissão de Políticas o valor de retenção foi o de 5%, foi pontuado que o Conselho precisa definir a partir de qual data haverá a retenção, e sugerido que seja partir de 2022,
visto a atual situação econômica do país e das Entidades. Aprovado em plenária a retenção de
5% a partir de 2022. A Presidente comentou sobre a proposta de alterações na Lei do COMIVA,
pois o mandato é de 2 anos, e encerra 18/12/2021. A proposta da nova Lei é passar de 2 para
3 anos e que todos os conselheiros deste mandato que sejam indicados pelo poder público ou
eleitos em assembleia possam continuar afim de garantir a sequencia dos trabalhos que estão
sendo realizados a proposta será enviada por e-mail para ser analisada. 5 – Informações sobre
a atividade realizada no dia 07/04 – Dia Mundial da Saúde pelo Conselho a Presidente agradeceu
a conselheira Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo que ressaltou algumas palavras
chaves no áudio publicado através da Rádio Melodia: Empenho, carinho e dedicação dos
profissionais de saúde para com os idosos e informou que teve boa repercussão, o conselheiro
Bruno em nome de todos os conselheiros parabenizou a conselheira Karen pelo excelente
trabalho realizado. No tempo disposto para palavra franca não houve nenhum cometário. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e a Presidente agradeceu a presença de todos.
Eu Luíza Helena de Paiva, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim,
e pelos conselheiros. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Aline Azevedo Oliveira
Bruno Barros Lara de Oliveira
Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo
Carla Maria de Andrade Souza
Maria Helena Andrade
Luciana Fernandes Ramos
Luíza Helena de Paiva
Fernanda de Carvalho Z. Lopes
Mônica Beatriz Ferreira
Moacir Ferreira Aguiar
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 60 REUNIÃO ORDIINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA –
COMIVA
Aos 08 de junho 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); Aline Azevedo Oliveira (Associação Anjos de Branco); Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo ( Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS) ; Luciana Fernandes Ramos (AAPIVR); Luíza Helena de Paiva (AAPIVR); Jaci
Domingueti Júnior (Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento – SEHAD); Moacir
Ferreira Aguiar (AAPIVR); Viviane Capitani Ferreira (SEHAD); Zelma Dominghetti (Anjos de Branco). Faltas justificadas : Carla Maria de Andrade Souza (Centro Universitário do Sul de Minas –
UNIS); Maria Helena Andrade (Grupo de Convivência do Idoso); Mônica Beatriz Ferreira (Centro
Universitário do Sul de Minas – UNIS). 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. 58 da última reunião
ordinária do COMIVA, aprovada e assinada sem ressalvas pelos conselheiros. Assuntos: 1 Informações sobre o evento do dia 15 de junho - Dia do Combate a Violência contra Idosos (junho violeta) , já tem algumas ações em andamento em parceria com o CREAS, divulgação na
mídia e nas redes sociais e hoje as 09 haverá uma roda de conversa sobre o tema na TV CRAS.
A TV PRINCESA também vai divulgar esse tema e trabalho com as famílias e ficou decidido que
o video da campanha será o mesmo gravado no ano passado. 2 - Informações sobre o
cadastro da proposta do Lar São Vicente no site do Edital Santander foi lançado na plataforma
do Santander e o resultado vai ser divulgado em agosto. 3 - Informações sobre a Conferência
Municipal de Assistência Social vai acontecer dia 24 de junho as inscrições podem ser realizadas pelo site da prefeitura. 4 - Palavra livre Viviane Capitani Ferreira comentou que no dia 12
de junho é o dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. O CREAS, os CRAS, e Rede Municipal
estão juntos no combate a essa violação de direitos, sobre as ações do combate ao trabalho
infantil será gravado um podcast sobre trabalho infantil . Nada mais havendo a tratar a reunião
foi encerrada, e a Presidente agradeceu a presença de todos . Eu Luíza Helena de Paiva, lavrei
a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mim, e pelos conselheiros. XXXXX
Thaís Mendes Pereira
Ana Cláudia Gonçalves de Lima
Karen Evelyn Maio Lopes Semião Alves Rabelo
Luciana Fernandes Ramos
Luíza Helena de Paiva
Jaci Domingueti Júnior
Moacir Ferreira Aguiar
Viviane Capitani Ferreira
Zelma Dominghetti
Aline Azevedo

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE VARGINHA
ATA Nº 126 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE VARGINHA – COMSEA
Aos quatorze dias de abril de dois mil e vinte e um, na sede da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento - SEHAD, às 9 horas, cito à Av. Benjamin Constant, nº 1000, bloco 1 - Bairro
Nossa Senhora de Fátima na cidade de Varginha, participaram da reunião parte on line (devido
a Covid 19), e parte presencial os seguintes conselheiros SEHAD – Maria Efigênia Neves de
Souza; Marcelia Maíra Prado, Natália Ferreira Matias – (SEDUC). Representantes da sociedade
civil: Maria Emília dos Santos de Oliveira (Rosário), Arides Felícia da Silva Moreira (Grupo São
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João), e a Secretária Executiva Débora Andrade Silva. Mesmo não havendo quorum foi decidido
que a reunião será realizada, pois os trabalhos do conselho precisam ser retomados, visto que
a mais de uma no o mesmo não se reúne, e em função das demandas da Pandemia relacionados
a Segurança Alimentar o conselho precisa se reunir e organizar sua reestruturação, sendo que
todos os conselheiros foram avisados da reunião por telefone e por e-mail, portanto a plenária
aprova o inicio da reunião. A presidente deu inicio a reunião e agradeceu a presença de todos.
Iniciando a discussão dos pontos da pauta, foi apresentado aos conselheiros a proposta de
minuta de Lei que Reestrutura o COMSEA, e solicitado aos membros que indiquem uma Secretaria para compor o conselho, sendo indicado pela conselheira Marcelia a Secretaria de Esporte e
Lazer, a Secretária Executiva orientou que será incluído na minuta, sendo a proposta aprovada
pela plenária. Alguns conselheiros levantaram alguns questionamentos sobre os trabalhos do
PAA, sendo orientado pela Secretária Executiva que os mesmos podem encaminhar um ofício
ao coordenador solicitando informações ou sua presença na próxima reunião para esclarecimentos, sendo decidido que será elaborado um ofício solicitando informações e a presença do
coordenador na reunião ordinária do mês de maio. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião e eu, Débora Andrade Silva, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, será assinada
pelos conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arídes Felícia da Silva Moreira (Presidente)
Maria Efigênia Neves de Souza
Maria Emília dos Santos de Oliveira
Marcelia Maíra Prado
Natália Ferreira Matias
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA Nº 127 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL DE VARGINHA – COMSEA
Aos seis dias de maio de dois mil e vinte e um, na sede da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento - SEHAD, às 9 horas, cito à Av. Benjamin Constant, nº 1000, bloco 1 - Bairro
Nossa Senhora de Fátima na cidade de Varginha, participaram da reunião parte on line (devido
a Covid 19), e parte presencial os seguintes conselheiros: representantes da sociedade civil:
Maria Emília dos Santos de Oliveira (Rosário), Arides Felícia da Silva Moreira (Grupo São João),
Luiz Geraldo Marciano Resende Reis (Emater); representantes do governo: Marcela Reis Zaiden
(Sehad). Representantes do Órgão Gestor: Secretário Sérgio Kuroki Takeishi, a Sra. Pâmela
Fernandes Batista – Coordenadora do PAA. Visitantes: Adalise Dayane Vieira da Silveira (Emater).
A Secretária Executiva Débora Andrade Silva também esteve presente. Mesmo não havendo
quorum foi decidido que a reunião será realizada. A presidente deu inicio a reunião e agradeceu
a presença de todos. Iniciando a discussão dos pontos da pauta, foi realizado a leitura da ata
anterior, sendo aprovada. Como na ultima plenária foram realizados questionamentos sobre o
funcionamento do PAA por parte de alguns conselheiros, a Sra. Pâmela Fernandes - Coordenadora
compareceu para orientar sobre o funcionamento da programa, e então o Sr. Sérgio solicitou a
palavra e explanou que Pâmela está há pouco tempo no setor, mas a Secretaria tem fornecido
total apoio a coordenadora, posteriormente seguindo a solicitação realizada pelo conselho a Sra.
Pâmela orientou os conselheiros sobre o funcionamento do PAA e ressaltou que antes de
assumir a coordenação foi realizado uma pactuação que deve ser cumprida, portanto novas
ações poderão ser propostas somente após o termino dessa pactuação. A mesma trouxe a lista
de entidades beneficiadas pelo programa, sendo todas cadastradas no CMAS e trouxe a lista de
compra dos produtores. A Sra. Adalise questionou o porque o PAA realiza compras de outras
cidades e foi relatado pela Sra. Pâmela que isso já estava na programação e que no município há
apenas produtores de folhas, sendo que os outros itens como legumes, frutas, etc são
encontrados apenas em municípios vizinhos, fato confirmado pelo conselheiro representante da
Emater. Pâmela também ressaltou que algumas pessoas procuram o setor para aquisição de
alimentos tendo como objetivo a confecção para pessoas em situação de vulnerabilidade social,
mas, essas não estão vinculadas ha uma entidade ou associação. Foi orientado pela secretária
executiva que a Resolução do Grupo Gestor define que entidades que estão inscritas nos
conselhos: CMAS, CMDCA e Idoso podem receber e que deveria ser verificado junto ao Ministério da Cidadania se o município pactuou que apenas entidades inscritas no CMAS poderão ser
beneficiadas ou se o PAA pode seguir a Resolução citada acima, pois, assim outras entidades
serão contempladas, visto que nem toda entidade é de Assistência Social. Pâmela disse que irá
se informar. Foi explanado pela secretária executiva o funcionamento do setor e sobre a situação do conselho, e o que foi proposto na minuta de Lei que reestrutura o conselho. Foi orientado
também a Emater que encaminhe ofício indicando um novo representante suplente, já que o
anterior se aposentou. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Débora Andrade
Silva, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.
Arídes Felícia da Silva Moreira
Maria Emília dos Santos de Oliveira
Marcela Reis Zaiden
Luiz Geraldo Marciano Resende

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VARGINHA
Ata nº 41 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha – MG
(CMDM) – Biênio 2020-2022.
Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2021, às 8h, através do google meet, devido a Pandemia
do COVID -19, participaram da reunião on line os representantes: Barbhara Rodrigues (Órgãos
de Segurança), Janaína Mendonça Fernandes (UNIFAL), Thayani Baroni de Souza (Vida Viva),
Andreia Cristina Pereira Silva (SEDUC), Lidia Maria Silva Lopes Destefani (SEMUS), Aparecida
Nêfagi Curi Rodrigues (SEHAD), Elis Angélica Neves de Oliveira (Sindcomerciários), Dilea Maria
Chaves Reis Teixeira (Defensoria), Gilma Jardim (GCMV), Letícia Bartelega Domingueti (CDCA),
Thalita Lemoigne de Rezende (OAB). Faltas Justificadas: Alessandra Cristina Monteiro Blanco
(DEAM). Esteve presente também a Técnica da Secretaria Executiva Débora Andrade Silva. A
Técnica agradeceu a presença de todos e realizou a leitura da ata anterior, sendo aprovada por
todos. Informou também sobre a nomeação dos grupos de comissão no Conselho: Comunicação,
Politicas e Normas, no qual alguns membros do conselho já haviam definido em qual comissão
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iriam participar, ficou definido que Comissão Políticas: Janaína, Lourdes, Nefagi, Marcela,
Alessandra, Lídia, Barbhara, Thalita, Letícia. Comissão de Normas: Dilea, Thayane, Eline, Andreia,
Damaris, Suelen, Lais, Brenda Comissão de Comunicação: Gilma, Mariana, Ana Paula, Elis. Débora
ressaltou que no próximo dia 28/05/2021 será comemorado do Dia Internacional de luta pela
saúde da mulher, se os Conselheiros iriam promover alguma ação referente a data. Janaína
ressaltou que na Pandemia as mulheres, deixaram de fazer os exames de câncer de mama, papa Nicolau, pré-natal e outros exames fornecidos pela rede de saúde municipal; Lídia na Unidade
de Saúde do Bairro Barcelona informou que os exames de pré-natal estão sendo atendidos
normalmente, ressaltou ainda que a maior reclamação dos médicos é a demora da liberação dos
exames, que deveriam ser liberados mais guias de exames de ultrassom, pois a quantidade de
guias liberadas não são o suficiente para dar continuidade nos exames. Foi sugerido que no mês
do Dia Internacional de luta pela saúde da mulher seria organizado vários eventos online como,
por exemplo, lives com Psicólogos, Advogados , Delegados entre outros convidados primeiro
assunto debatido seria Saúde global da mulher exames e prevenção - Lançamento do Mutirão de
exames, segundo assunto Saúde da mulher e segurança pública e terceiro assunto Saúde
mental da mulher, também iriamos procurar nas redes privadas Clinicas de Exames para
fazermos parcerias no qual eles disponibilizariam Exames Gratuitos para as mulheres de baixa
renda, A Presidente Thalita ressaltou a importância do acompanhamento psicológico as mulheres vitimam de violência domestica na oportunidade ela informou que uma amiga, Dra. Mônica
ofereceu para fazer atendimentos voluntários. Janaína se dispôs a fazer o cronograma, Janaína
esta na comissão de Politicas eu Elis sugeri que Janaína participasse da comissão de Comunicação, Janaína iria confirmar com a Fernanda e nos comunicaria. Foi sugerido também entrar em
contato com o Grupo UNIS verificar o interesse deles em serem nosso parceiro para atendimento
as Mulheres vitimas violência com seus alunos de Psicologia. Débora informou a disponibilidade
de ter acesso a TV Princesa e a Radio Melodia que é da Prefeitura Municipal de Varginha, Elis
sugeriu que podia fazer umas matérias semanalmente na TV Princesa. Ficou definido que as
comissões se reuniriam para colocar o plano em pratica. Débora informou às conselheiras que
havia algumas atas a serem assinadas pelas conselheiras solicitando que as mesmas assim que
possível passassem na sede da SEHAD para assinaturas das Atas. Sem mais, eu Elis Angélica
Neves de Oliveira, lavrei esta Ata que após ser lida e aprovada pelos conselheiros será
assinada.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Barbhara Rodrigues
Janaína Mendonça Fernandes
Thayani Baroni de Souza
Andreia Cristina Pereira Silva
Lidia Maria Silva Lopes Destefani
Aparecida Nêfagi Curi Rodrigues
Elis Angélica Neves de Oliveira
Dilea Maria Chaves Reis Teixeira
Gilma Jardim
Letícia Bartelega Domingueti
Thalita Lemoigne de Rezende
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 42 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha – MG
(CMDM) – Biênio 2020-2022.
Aos dezenove dias do mês de maio de 2021, às 8h, através do google meet, devido a Pandemia
do COVID -19, participaram da reunião on line os representantes: Barbhara Rodrigues (Órgãos
de Segurança), Janaína Mendonça Fernandes (UNIFAL), Thayani Baroni de Souza (Vida Viva),
Andreia Cristina Pereira Silva (SEDUC), Lidia Maria Silva Lopes Destefani (SEMUS), Aparecida
Nêfagi Curi Rodrigues (SEHAD), Elis Angélica Neves de Oliveira (Sindcomerciários), Dilea Maria
Chaves Reis Teixeira (Defensoria), Gilma Jardim (GCMV), Letícia Bartelega Domingueti (CDCA),
Damaris Costa Ribeiro (OAB), Alessandra Cristina Monteiro Blanco (DEAM), Suellen Isídio Magalhães (CREAS). Faltas Justificadas: Thalita Lemoigne de Rezende OAB), e Fernanda Onuma
(UNIFAL).Esteve presente também os convidados Mônica Barros (Psicóloga) e Rodrigo Pereira
(Advogado). A Secretaria Elis Angélica agradeceu a presença de todos e realizou a leitura da ata
anterior, sendo aprovada por todos. Solicitou que Janaina passasse informações sobre o evento
do “Dia Internacional a Saúde da Mulher” Janaina passou que será realizado uma live dia 28/05/
2021 ás 19:00h através do canal Youtube da UNIFAL-MG, que contará com participação da
Professora Christiane Alves Pereira Calheiros que também é enfermeira obstetra ela falará sobre
o tema ”Saúde da Mulher e Redução da Mortalidade Materna no Brasil”. Janaina informou também
que ela passará para a Comissão de Comunicação e Fernanda ficará na Comissão de Politica
Publicas do CMDM. Elis agradeceu a Mônica pela presença e passo à palavra a mesma, Mônica
se apresentou, ela foi funcionária publica por mais de 30 anos e se aposentou como tal, ela
relatou que tem experiências com politicas publicas e que fez psicologia e que está se dedicando
a atender Mulheres vitimas de violência e se disponibilizou a atender Mulheres vitimas de violência domestica gratuitamente através de encaminhamentos através da parceria com o CMDM.
Aparecida Nêfagi agradeceu a Mônica e se apresentou como psicóloga do CREAS e que
precisamos fortalecer a politica publica de defesa da Mulher e que as contribuições dela para o
conselho e nas construções de outras alternativas de intervenções serão de grade valia. Elis
agradeceu também a presença de Rodrigo. Rodrigo mostrou seu interesse em participar das
reuniões do CMDM a fim de expor algumas questões sobre seu trabalho de pesquisa em nível de
mestrado em direito constitucional concluído pela instituição de ensino FDSM no ano de 2020 com
o titulo, “ Enfrentamento da Violência Familiar e Domestica contra a Mulher na Comarca de
Varginha – MG, ele pretende continuar essa pesquisa em nível de Doutorado e que gostaria de
informações do está sendo feito a nível de município, principalmente quando é falado de politicas
publicas através dos agressores. Rodrigo queria informações sobre o Projeto Despertar o
mesmo entrou em contato com o CREAS e lhe foi informado que o Projeto estava suspenso.
Leticia se apresentou como a Advogada do CREAS e que o Projeto Despertar acontecia na
Câmara Municipal de Varginha para evitar que o agressor tivesse contato com a vitima, vez que
o foco do CREAS é o atendimento as vitimas, o projeto foi suspenso no inicio da pandemia do
COVID 19 e que tiveram varias tentativas de retomada e que uma delas foi os atendimentos
serem online, infelizmente não conseguiram que seja por meio virtual por inúmeros motivos,
Leticia se colocou a disposição e agradeceu a Rodrigo, agradeceu também a Mônica que o
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CREAS precisa muito de auxílios psicológicos que a casos muitos gravosos que precisa de
atendimentos urgente. Alessandra E Damaris pronunciaram referente as articulações que já
estão acontecendo da Delegacia da Mulher Junto com a OAB, Damaris participa da Comissão da
Mulher Advogada em Varginha e Izabel da Comissão da Mulher Advogada em Minas Gerais que
em conjunto com o Judiciário estão com um projeto para trazer para Varginha um Centro de
Referencia em atendimento as Mulheres Vitimas de Violência, jovens, idosos, crianças, portadores de deficiência , Grupos LGVT ou seja pessoas vulneráveis que precisam de algum tipo de
atendimento. Informaram que já existe em Varginha uma rede que atende essas situações, mais
que infelizmente por falta de acesso, informação e inúmeros dificuldades as vitimas não concluem os atendimentos, pelos locais serem distintos. Almejam que o Centro seja em um único
local, desde o relatório da ocorrência a confecção do BO as medidas protetivas e o atendimento
sócio assistencial com a triagem, podendo ter também oficinas, cursos profissionalizantes para
que as Mulheres vitimas de violência consigam engraçar no mercado de trabalho, a realidade que
muitas delas vivem a dificuldade de saírem de um ciclo de violência é conseguirem a subsistência
financeira delas e da família pois muita das vezes são dependentes do agressor financeiramente. Damaris indagou que as reuniões continuam com o judiciário. Alessandra teve reunião no
inicio do ano de 2021 com o prefeito Verdi Lúcio para passar a demanda e visaram utilizar o
prédio onde hoje funciona o Juizado Especial quando a construção do novo fórum ficar pronto
eles passaram a fazer atendimentos lá, e assim ficando o local disponível, porem o prédio é parte
do município e parte do estado e que Verde faria uma proposta ao Secretário de Estado para
disponibilizar a parte deles para sublocar a Delegacia da Mulher , Biblioteca e o Museu, no ultimo
dia 18/05/2021 Verde informou a Alessandra que o Estado concedeu a parte deles e que
precisava apenas formalizar. O prédio precisa passar por reformas. Damaris e Izabel tiveram
reunião com o Deputado Cleitinho no qual ele direcionaria um recurso financeiro para o Centro de
Referencia. A Delegada Regional está articulando levar o Plantão da Policia as Delegacias e o
DETRAM para o Centro Administrativo de Varginha deixando o local onde hoje todos atendem
somente para a Delegacia da Mulher, porém tem o impasse do prédio não ter acessibilidade e não
tem salas o suficiente para atender o Projeto do Centro de Referencia. Alessandra nos passou
também sobre a Campanha “O Silencio também mata. Não se cale!” um projeto da Policia Cível e
a Maçonaria onde impará nas cidades do interior. Gustavo delegado da Cidade de Três Pontas
sugeriu que começassem pela Zona Rural, pois infelizmente a realidade de violência é mais
gritante na Zona Rural do que na Zona Urbana pela falta de informação e pelo machismo e as
crenças limitantes de antigamente que “ Quem manda em casa é o Homem e que a Mulher tem
que ser Dona de casa e cuidar dos filhos, que elas tem que obedecer o marido e calada” e que
também tem um alto índice de abuso de crianças e adolescentes , que estão contando com o
apoio da Dra Barbhara que esta em contato com as Cidades de Eloi Mendes e Carmo da Cachoeira, mais que para que a Campanha acontece estão precisando de patrocínio. Referente ao
dia Internacional para eliminação da violência sexual em conflitos armados que sera no próximo
de 19/06/2021 Janaina explanou que não é uma realidade vivida em Varginha mais que iria
convidar uma pessoa do convívio dela para uma live referente ao assunto, sugeriu também que
o conselho criasse um calendário anual das datas importantes para as Mulheres, pois desta
forma fica mais fácil se organizar para os eventos, tendo em vista que as reuniões do CMDM é
somente uma vez ao mês, Rodrigo sugeriu que usássemos uma ferramenta (APP) para podermos nos organizar nas criações do eventos do CMDM, Janaina sugeriu um APP o TRELLO,
Aparecida e Elis pediram informações de como que funciona, Janaina explicou. Sem mais, eu Elis
Angélica Neves de Oliveira, lavrei esta Ata que após ser lida e aprovada pelos conselheiros será assinada. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Barbhara Rodrigues
Janaína Mendonça Fernandes
Thayani Baroni de Souza
Andreia Cristina Pereira Silva
Lidia Maria Silva Lopes Destefani
Aparecida Nêfagi Curi Rodrigues
Elis Angélica Neves de Oliveira
Dilea Maria Chaves Reis Teixeira
Gilma Jardim
Letícia Bartelega Domingueti
Alessandra Cristina Monteiro Blanco
Damaris Costa Ribeiro (OAB)
Suellen Isídio Magalhães

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 23/2021
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
21.150/2020 e n.º 859/2021, respectivamente, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Professor PII

Quantidade
4

2. Prazo do Contrato
Professor PII
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso público ou preenchimento por
servidor efetivo; fusão e/ou fechamento de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processos
Administrativos n.º 21.150/2020 e n.º 859/2021.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

20

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Quantidade
Professor PII
R$ 20,38*
(*) Valor Hora-aula
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);
4. portadores de arritmias (hipertensão arterial sistêmica descompensada);
5. pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma
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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);
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
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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: 22/07/2021
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 ao art. 11, do Decreto
Municipal n.º 10.333, de 15 de abril de 2021:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

CANDIDATO(A)
Hilda de Paula Vitor Vieira
Elaine Cristina Ferreira
Janaina Aparecida de Araújo
Cristiele Donizete Silva Bárbara
Ana Cristina Aguiar Lima da Costa
Aline do Carmo Tavares Gomes Palma
Suzana Ferreira Souza
Juliene Aparecida da Silva Pires
Camila Elias Alves
Bárbara Veiga Ferreira de Oliveira
Oneida Aparecida Ferreira Nogueira
Lívia Cristina Mendes Cassimiro
Josiane Marques da Silva Marcelino
Liliane Martins
Gislane Tavares Barbosa Rangel
Thamires Scotini Bicalho
Josiane Lopes
Letícia de Siqueira
Edna de Lima Pereira Garcia
Mariana Silva Mancilha
Marilda Tempesta
Patrícia Carmen Guido Kluck
Daiana Rosa Lima
Mariane Alves Peinado
Claudirene Mariana da Silva Luciano
Camila Alves Pederiva
Samira Scotiini Mileu
Clara Helena Lamin dos Santos
Vanessa Fernanda Moreira
Pollyana Gonçalves de Figueiredo
Luciene de Paula Damacena
Cristian Kelly Bordon Gomes
Geisa Branco Terra Nascimento
Daieny Lopes Pereira
Regiana Paula de Freitas Azevedo
Cristina Maria dos Reis
Estela Maria Peloso de Souza
Valéria Rosa de Souza
Cristiane Juvêncio da Silva
Fátima Eliana Santos Guimarães
Hellen Cristina Labre Lentz
Daiana Casteliano da Costa Prado
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CARGO
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
Professor PII
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CANDIDATO(A)
Carla Patrícia Amorim Santos
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
Cintya Oliveira de Azevedo
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
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177º
180º
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CANDIDATO(A)
Rosangela Faro Teodoro
Neusa Aparecida de Araújo
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
Laura Meireles Campos
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
Marcela de Jesus Neves
Gilda Aparecida Nascimento
Andrea Cristina Correia Silvério
Andreza Aparecida Azevedo Vicente
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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, 14 de julho de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.: 005/2021. Datado de 02/07/2021.
Fundamento: Processo Administrativo nº 8.320/2021. PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 052/2021,
datado de 23 de março de 2021, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002
e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e também pelo Decreto Municipal n°
3.311/2003, alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei nº 147/2014.
Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração, avaliação e fornecimento do
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais
no Trabalho e laudo médico pericial no âmbito da Fundação Cultural do Município de Varginha.
Vigência: 12 (doze) meses
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada: MÉRITO CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA.
Valor: R$ 900,00 (novecentos reais)
Signatários: Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica, Diretor-superintendente
Pela Contratada, o sr. Sérgio Henrique dos Santos, Sócio-administrador

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 148/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 142/2021
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 142/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 149/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 134/2021
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
055/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 30(trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 134/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 150/2021
NOMEIA DEFENSOR DATIVO.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear Brígida de Fátima Batista Gomes, para atuar no Processo Disciplinar nº 055/2021,
na qualidade de defensor dativo.
Art. 2º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 151/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 143/2021
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 143/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

ANO XXI - nº 1354
PORTARIA Nº 152/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 144/2021
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 144/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 153/2021
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Sr. Thiago Ferreira da Silva, para assumir a Gestão Contratual da Seção de
Arquivo Médico - SAME, em substituição a servidora Sra. Bruna Naiara da Silva, no período de
15/07/2021 a 01/08/2021, referente a gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 14 de julho de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 016/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a convocação dos
candidatos classificados no Concurso Público – Edital nº 001/2018, ainda não nomeados e não
contratados, para preenchimento de vaga de contratação por tempo determinado, referente ao
Processo Administrativo nº 468/2021, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: Técnico de Laboratório
Nº vagas: 01
Escolaridade: Ensino Médio Completo com Curso Técnico em Patologia Clínica e registro no CRQ
na função de Técnico em Patologia Clínica
Jornada: 44 horas semanais
Vencimentos: R$1.660,97
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.728/2018.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores da Fundação Hospitalar do Município de Varginha é o
ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. O prazo para contratação será por
tempo determinado para substituição de servidora que está afastada por força do Decreto
Municipal nº 10.378/2021, e que posteriormente estará em gozo de licença maternidade.
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 468/2021.
4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta
por descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
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estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
5.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
5.3 Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação do cargo de Técnico de Laboratório do edital de Concurso Público nº 001/2018. O candidato deverá
aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga deste processo, sendo mantida entretanto a sua posição na lista de classificados para outros editais.
6.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3 O candidato que depois de aceitar a vaga, não entrar em exercício no prazo máximo de 15
(quinze) dias, estará automaticamente eliminado do Processo de Contratação.
6.4 A convocação será feita seguindo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos,
ainda não nomeados e não contratados, do Edital de Concurso Público nº 001/2018, e será de
responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido conforme contato.
6.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
6.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar
comprovante de aptidão física para a função, avaliada em exames pré-admissionais, expedido
pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Fundação Hospitalar do Município
de Varginha, sendo desclassificado o candidato que for considerado inapto para o exercício da
função. Deverá ainda apresentar declaração de acúmulo ou não de cargos e funções públicas,
bem como a declaração de bens, ambos os formulários fornecidos pela Divisão de Recursos
Humanos.
6.7 O candidato deverá apresentar cópias e originais dos documentos pessoais, conforme
relação a ser fornecida pela Divisão de Recursos Humanos, de acordo com o item 5 deste Edital.
7 – DA CONVOCAÇÃO
7.1 Os candidatos classificados no edital de Concurso Público nº 001/2018, ainda não nomeados e não contratados, serão convocados através de contato telefônico, whatsapp,
correspondência eletrônica ou edital de convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o registro no conselho de classe vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
7.2 A Divisão de Recursos Humanos convocará de acordo com o item anterior, ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
7.3 O candidato classificado no edital de Concurso Público nº 001/2018 deverá manter junto à
Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV, durante o prazo de validade do referido edital de
concurso, seu contato telefônico, whatsapp, endereço físico e eletrônico atualizados, visando
eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de editais de convocação
para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda a uma das
formas estabelecidas de convocação.
8 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
8.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
8.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

24

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
8.3 Será contratado o candidato convocado que for julgado na inspeção médica oficial, apto
fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
8.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer “APTO”
quando da conclusão dos mesmos.
8.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
9 - DO DISTRATO
9.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
9.2 A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - ocorrência de faltas injustificadas no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei nº 2.673/95;
III – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato.
9.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
9.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 9.2, não poderá ser
novamente contratado.
9.5 Na hipótese de redução da demanda do serviço, será dispensado o contratado posicionado
no último lugar na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos
desnecessários no quadro de pessoal.
10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A aceitação da vaga implicará em conhecimento prévio e na tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
10.2 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
10.3 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
10.4 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
Varginha, 13 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Larissa Ongaro Faria
Encarregada do Serviço de Controle de Pessoal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 125/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 125/2021
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 KIT TRANSDUTOR SANGUÍNEO COM
COMODATO DE CABOS/SUPORTES/PLATES DE MONITORAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA
em favor da empresa: DMAV - SUPORTE MEDICO LTDA -EPP item 001 - equipo para
monitoramento da pressao intra-arterial descartavel , ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte
reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de julho 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. 126/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 126/2021
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
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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 GRÁFICO E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA em favor da empresa: FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA - ME item 003 - toner para impressora a laser compativel com a marca
kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner preto, referencia: tk-5232k, ao preço de r$ 99,9000
(noventa e nove reais e noventa centavos) por un; item 004 - toner para impressora a laser
compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner cyan , referencia: tk-5232c, ao
preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por un; item 005 - toner para impressora a laser
compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner magenta, referencia: tk5232m, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por un; item 006 - toner para impressora
a laser compativel com a marca kyocera modelo ecosys p5021cdn, toner amarelo, referencia: tk5232y, ao preço de r$ 115,0000 (cento e quinze reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de julho 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. 128/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 128/2021
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 SISTEMA DE NEUROENDOSCOPIA em favor da empresa: H.STRATTNER & CIA
LTDA - item 001 - sistema de neuroendoscopia, para procedimentos em cirurgias neurológicas
por vídeo. o sistema deve ser composto pelos seguintes instrumentais: 01 (um) endoscópio
rígido, hopkins, lotta, ocular fixa paralela, av=6°, d=6,1 mm, c=18 cm, autoclavável, com canal de
instrumentos de 2,9 mm e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste; 01 (um) endoscópio rígido, hopkins,
lotta, ocular fixa paralela, av=6°, d=6,1 mm, c=18 cm, autoclavável, com canal de instrumentos de
2,9 mm e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão, resultando em imagens
com excelente resolução e contraste; 01 (um) camisa, d= 6.8mm, c= 13cm, graduada, rotativa,
para utilização com o ventriculoscópio lotta 6° 28164la; 01 (um) obturador, para uso com camisa
cirúrgica; 01 (um) tesoura clickline, pontiaguda, rotativa, desmontável, com conexão de irrigação
luer-lock para limpeza, mandíbulas de simples ação, 2 mm, comprimento útil 30 cm. composta por:
manopla metálica 30131, sem cremalheira. camisa externa, com haste tesoura; 01 (um) pinça
clickline para biópsia, rotativa, desmontável, com conexão de irrigação luer-lock para limpeza,
dupla ação mandibular, 2 mm, comprimento útil 30 cm. composta por: manopla metálica, sem
cremalheira. camisa externa, com haste pinça; 01 (um) pinça clickline, para ventriculostomia,
rotativa, desmontável, com conexão de irrigação luer-lock para limpeza, 2 mm, comprimento útil
30 cm. composta por: manopla metálica, sem cremalheira. camisa externa, com haste pinça; 01
(um) pinça clickline de apreensão, rotativa, desmontável, com conexão de irrigação luer-lock
para limpeza, dupla ação mandibular, 2 mm, comprimento útil 30 cm. composta por: manopla
metálica, sem cremalheira. camisa externa, com haste pinça de apreensão; 01 (um) eletrodo
bipolar, d=1.7mm, c=30cm, para uso com sistema gaab; 01 (um) pinça bipolar, d= 2,4 mm, c= 30
cm, longa, constituída por: manopla, tubo externo e haste interna; 01 (um) cabo bipolar de alta
frequência, 300 cm de comprimento, espaçamento entre os pinos (no aparelho) 28,58 mm, para
autocon ii 400 scb (série 112, 114, 116, 122, 125), autocon ii 200, autocon ii 80 e coagulador
valleylab, autocon ii 400 scb (série 112, 114, 116, 122, 125), autocon ii 200, autocon ii 80 e
coagulador valleylab, para utilização com aparelhos cirúrgicos de alta frequência com espaçamento entre os pinos de 28,58 mm na tomada bipolar; 01 endoscópio rígido, hopkins, av=0°, d=4
mm, c=18 cm, autoclavável e com sistema ótico avançado com lentes em forma de bastão,
resultando em imagens com excelente resolução e contraste; 01 (um) elevador, cottle, c= 20 cm,
com duas extremidades, ponta semipontiaguda, romba; 01 (um) elevador, freer, c= 20 cm, com
duas extremidades, ponta pontiaguda, romba; 01 (um) apalpador, d= 1.2 e 2.0 mm, c= 19 cm, com
duas extremidades baloadas; 01 (um) faca, c= 19 cm, tipo foice, pontiaguda; 01 (um) cânula para
antro, 12,5 cm x 3,0 mm; 01 (um) pinça, blakesley, d= 1, c= 13 cm, boca tipo reta; 01 (um) pinça,
blakesley, d= 1, d= 3.5.0 mm, c= 13 cm, boca reta; 01 (um) pinça, blakesley, d= 1, d= 3.5.0 mm, c=
13 cm, boca tipo angulada em 45° para cima; 01 (um) tesoura, rhinoforce ii, d= 10 mm, c= 13 cm,
boca curvada; 01 (um) pinça, stammberger, c= 10 cm, boca tipo retrógrada para cima; 01 (um)
pinça, stammberger, d= 3.5.0 mm, c= 18 cm, boca tipo reta; 01 (um) pinça, d= 2.0 mm, c= 17 cm,
boca retrógrada para cima em 60°; 01 (um) pinça, c= 18 cm, boca de 2.5 mm, reta, tipo arredondada;
01 (um) pinça, c= 18 cm, boca de 2.5 mm, reta, fenestrada, tipo oval; 01 (um) faca, divitiiscappabianca, c= 23 cm, pontiaguda, constituída por: manopla, tubo, haste; 01 (um) tesoura, c=
18 cm, boca reta; 01 (um) tesoura, c= 18 cm, boca curvada para cima; 01 (um) elevador, d= 3 mm,
c= 25 cm, reto, levemente curvado; 01 (um) dissector, d= 3 mm, c= 23 cm, ponta distal arredondada e angulado em 45; 01 (um) gancho, castelnuovo, c= 25 cm, angulada em 90o e ponta distal
rombo; 01 (um) raspador, divitiis-cappabianca, tipo cureta, redonda (3 mm), c=25 cm, angulada
em 45o e com manopla arredondada; 01 (um) raspador, divitiis-cappabianca, tipo cureta, redonda
(5 mm), c=25 cm, angulada em 90° e com manopla arredondada; 01 (um) raspador, divitiiscappabianca, tipo cureta, redonda (3 mm), c=25 cm, angulada e com manopla arredondada; 01
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(um) raspador, divitiis-cappabianca, tipo cureta, redonda (5 mm), c=25 cm, angulada em 45° e
com manopla arredondada; 01 (um) tubo de aspiração de frank-pasquini, angular, ponta curvada
para cima, ponta em bola, com placa de aperto e furo de corte, com luer-lock, diâmetro 3 mm,
comprimento útil 13 cm; 01 (um) tubo de aspiração de ferguson, 10 fr; 01 (um) tubo de aspiração,
maleável, com ponta cônica, com furo de corte alongado e estilete, com luer- lock, comprimento
15 cm, 6 fr; 01 (um) eletrodo, d = 2mm, c = 13cm, tipo bola; 01 (um) cabo unipolar de alta
frequência, com plugue de 4 mm, comprimento 300 cm, erbe tipo t e ellman. , ao preço de r$
249.671,7000 (duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos e setenta e um reais e setenta
centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de julho 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. 129/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 129/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO
em favor da empresa: ILUMMINAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS E MECÂNICOS
EIRELI para a contratação de serviços especializados para desinstalação e instalação de
aparelhos condicionadores de ar ao valor global de R$ 9.499,92 (nove mil quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa e dois centavos) sendo item 01 – 21 serviços de desinstalação
de aparelhos condicionadores de ar tipo split 9000 btus ao valor unitário de R$ 119,50 (cento e
dezenove reais e cinquenta centavos) e item 02 – 21 Serviços de instalação de aparelhos
condicionadores de ar tipo Split 9000 BTUS ao valor unitário d R$ 332,88 (trezentos e trinta e dois
reais e oitenta e oito centavos). A
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 149/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2021
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 151/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2021
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 DIETAS – SISTEMA
FECHADO, COM COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 04/08/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 152/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 05/08/2021, 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, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 153/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 153/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 28/07/2021, 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, 14 de julho de 2021.

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 09/08/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 14 de julho de 2021.

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

Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 154/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 154/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 150/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2021
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 SUPLEMENTOS
NUTRICIONAIS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 04/08/2021, 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, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE PABX, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 29/07/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 14 de julho de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Extrato de publicação contrato 011/2.021.

Processo: Processo nº E - 105/2021 – Dispensa de Licitação.
Contrato: 11/2.021.
Contratada: Tríade Segurança Eletrônica LTDA.
CNPJ: 13.614.018/0001-25
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de natureza
contínua, de monitoramento de sistema eletrônico de alarme 24 horas, sete dias por semana, e
CFTV (circuito fechado de TV)
Fundamento: Processo administrativo 105/2.021.
Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39. 09 122 4008 2475 e 3.3.90.39. 09 122 4008 2476.
Valor aditado: R$ 960,00.
Vigência: Período de 12 (meses) contados a partir da data de 01/07/2.021.
Data do Contrato: 01/07/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira
Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Guilherme de Oliveira Cavalcanti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de publicação contrato 012/2.021.
Processo: Processo nº E - 106/2021 – Dispensa de Licitação.
Contrato: 12/2.021.
Contratada: Web Net Telecomunicação Eireli
CNPJ: 08.584.894/0001-16
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Contratação de serviços de conexão de internet via banda larga por fibra óptica,
descrição do serviço:
Por fibra óptica SM – velocidade de 400 mbps com o mínimo de 50% de upload e IP Fixo válido.
Localização do imóvel e equipamento para prestação do serviço, Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312
- Vila Paiva – Cep: 37.018-625 - Varginha-MG.
Fundamento: Processo administrativo 106/2.021.
Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39. 09 122 4008 2475 e 3.3.90.39. 09 122 4008 2476.
Valor aditado: R$ 2.517,60.
Vigência: Período de 12 (meses) contados a partir de data 07/07/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, o Diretor Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Hércules Castilho Rocha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de publicação contrato 010/2.021.
Processo: Processo nº E - 103/2021 – Pregão Presencial nº 052/2.021.
Contrato: 010/2.021.
Contratada: MÉRITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 14.117.450/0001-73
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração, avaliação e fornecimento do
PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais no
Trabalho e laudo médico pericial no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta
(INPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha; SEMUL Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto de Varginha; FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha; Fundação Cultural do Município de Varginha, e Guarda Civil Municipal
de Varginha).
Fundamento: Processo administrativo 103/2.021.
Dotação Orçamentaria: 3.3.90.39.09.122.4008.2475 e 3.3.90.39.09.122.4008.2476.
Valor aditado: R$ 2.700,00.
Vigência: Período de 12 (meses) contados a partir da data de 01/07/2.021.
Data do Contrato: 01/07/2.021.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira
Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Sérgio Henrique dos Santos.

JULHO DE 2021

ANO XXI - nº 1354
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
Portaria nº 20/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR QUE ESPECIFICA
O diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e com fulcro no Artigo 89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e
Artigo 97 da Lei nº 2.673/95,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR / MATRÍCULA / CARGO / PERÍODO DE GOZO
ANDERSON TEIXEIRA VIANA TEIXEIRA / 88 / Guarda Civil Municipal / 10/09/2021 a 09/10/2021
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
Prefeitura do Município de Varginha, 16 de julho de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRORREGIÃO DO SUL DE MINAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 039/2021
PROCESSO Nº 053/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS, TENDO POR
FUNDAMENTO A APLICABILIDADE DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM LEGILAÇÕES: ANVISA RDC 306/04 E
CONAMA 358/05.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Valor: R$2.750,00 ( dois mil e setecentos e ciquenta reais).
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.44905200000.102 – Fonte – 0000015-102
GESTÃO DO CONSÓRCIO
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 14 de julho de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa

HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 016/2021
Designa o pregoeiro e equipe de apoio para condução de licitações na modalidade
pregão do Hospital Regional do Sul de Minas.
João Carlos Ottoni Adell, Presidente Conselho Diretor do Hospital Regional do Sul de Minas, no
uso e gozo de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 10.520,
de 17 de julho de 2002, pelo presente,
DETERMINA:
Art. 1º. Designar o pregoeiro e Equipe de Apoio, para compor a Equipe de Licitação, na
modalidade Pregão, deste órgão, conforme descrição infra:
I – Pregoeiro:
a) - Julio César Resende Ângelo
b) - Jean Guilherme Angelo
II – Equipe de Apoio:
a) - Sirlei Batista Ribeiro dos Reis - Presidente da Comissão de Licitação
b) - Valdir Batista - Vice President
c) - Jean Guilherme Angelo
d) - Patrick Pereira Ramos
e) - João Vianei Neves Ferreira
f) - Evelyn Batista Lauredo Domingos
II – Equipe de recebimento:
a) - Augusto César Duarte Mendes
b) - Wesley Lucas dos Reis
c) - Paulo Henrique Passos
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 09 de Julho de 2021.
Dr. João Carlos Ottoni Adell
Presidente do Conselho Diretor
Hospital Regional do Sul de Minas

