Prefeitura dá prosseguimento ao processo
de licitação do Transporte Coletivo Urbano
PÁG. 3

Foto: internet

Estudantes da Rede
Municipal recebem
óculos de projeto social

CANIL MUNICIPAL começa a se preparar
para para o INVERNO
PÁG. 4

Após passarem por consulta
oftalmológica, dos 150 estudantes que
participaram do Projeto “Visão Para o
Mundo Melhor” foi detectado que 33
precisavam usar óculos. O projeto é
desenvolvido pelo Rotary Clube de
Varginha em parceria com o médico
oftalmologista Augusto Ottoni, Ótica
Central e Prefeitura de Varginha. Os
estudantes receberam os óculos
gratuitamente.
PÁG. 5

PÁG. 2

PÁG. 6
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UTILIZAR O CELULAR COM A CABEÇA INCLINADA
AUMENTA O RISCO DE LESÕES NA CERVICAL
O corpo humano não foi projetado
para passar grandes períodos de tempo em
sobrecarga muscular. Sabe-se que o celular
tem contribuído em demasia para a
propagação de posturas incorretas,
desconfortáveis e prejudiciais ao organismo
humano.
Com o advento do smartphone, o
aparelho tornou-se a ferramenta mais ágil
e eficaz em suprir as necessidades
informacionais de um mundo globalizado
composto
por
uma
população
extremamente acelerada em seus afazeres
e consumidora, como nenhuma outra

sociedade, de informações em tempo real.
Porém, nem tudo são benefícios; a
inclinação do pescoço exercida pela maioria
das pessoas, enquanto acessa o celular, gera
anteriorização da cabeça, sobrecarga na
região cervical e aumenta o risco de dores e
lesões. A posição ideal para a utilização do
celular consiste que o aparelho seja
manuseado com o pescoço o mais reto
possível, evitando as inclinações.
Quanto mais se inclina o pescoço,
maior é a sensação de peso na região superior
cervical; vide, abaixo, dados coletados pelo
Grupo Editorial Sinos – GES:

Inclinação do Pescoço
0º
15°

Sensação de Peso na Cervical
5 kg
12 kg

30°
45°

18 kg
22 kg

60°

27 kg

Estima-se que o país possua mais de
230 milhões de smartphones em circulação e,
com o crescimento exponencial da utilização do
aparelho, cresce, proporcionalmente, os casos
de lesões e dores na região superior cervical.
Alguns casos necessitam de procedimentos
cirúrgicos para correção. Sabe-se que a postura
irregular praticada por tempo prolongado acarreta

mudanças no sistema muscular esquelético; isso
se dá pela dinâmica corporal em adaptar-se às
diferentes ocasiões. A utilização desenfreada de
smartphones ocasiona a postura denominada Antero
Flexão que, por sua vez, acarreta um quadro de
tensionamento dos músculos e sobrecarga nos
discos cervicais e pode proporcionar o envelhecimento
precoce da região.
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A Organização Mundial da Saúde – OMS
passou a considerar a utilização excessiva de tais
aparelhos como uma pandemia. Segundo a própria
Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca
de 60 milhões de pessoas apresentam o quadro
de dor na região superior cervical de forma crônica,
dada a utilização excessiva dos tais aparelhos;
esses números estão acima da média global. A
consciência corporal nesses casos é muito
importante. Conseguir perceber a inclinação
excessiva do pescoço e retorná-lo a uma posição
mais adequada é algo necessário de se executar
de forma consciente, prestando atenção ao corpo
e aos sinais que ele emite.
Além de dores no pescoço, a posição
curvada pode causar dores de cabeça e até hérnia
de disco. Para evitar danos futuros na coluna
cervical, o ideal é que o aparelho seja elevado até
que o centro da tela fique na altura dos olhos.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Prefeitura dá prosseguimento ao processo de
licitação do Transporte Coletivo Urbano
Em reunião, na segunda-feira, 18, no
gabinete do prefeito Vérdi Lúcio Melo, foi dado
prosseguimento aos trabalhos para a
apresentação dos estudos para a outorga de
concessão do serviço público do transporte
Coletivo Urbanos do município de Varginha.
Participaram da reunião, além do prefeito Vérdi,
o vice-prefeito Leonardo Ciacci, o secretário
Municipal de Obras e Serviços Urbanos Sosub, Willian Gregório Grande, o secretário
Municipal de Administração - Semad, Sérgio
Takeishi, o subprocurador-geral do Município,
Renato Sérgio Pereira, o chefe do
Departamento Municipal de Trânsito
(Demutran), Eduardo Sepini, o chefe do
Departamento de Tecnologia de Informação T.I., Luciano Ferroni, a chefe do Departamento
de Suprimentos, Ana Paula Abreu
acompanhada do assessor de licitação, Sivaldo
Afonso Piva.
Foram definidos detalhes da Audiência

Pública que ocorrerá de forma presencial no
auditório do Instituto dos Servidores Públicos
de Varginha - Inprev -, no dia 06 de maio, às
18h, de portas abertas para a população.
“O objetivo da Audiência Pública é realizar a
apresentação dos Estudos Técnicos e
Econômicos do Projeto Básico para a futura
Delegação do Serviço de Transporte Coletivo
de Passageiros, como procedimento prévio à
licitação para a concessão da Prestação e
Exploração do Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros do Município de
Varginha, a ser operado através de ônibus
(Básico, Midi, Mini, Micro) e vans ou qualquer
outro modo que venha a ser implantado durante
a vigência do contrato, englobando todos os
serviços de transporte coletivo de passageiros
no Município”, explica o prefeito Vérdi Melo.
A Audiência será presidida pelo
subprocurador-geral, Renato Sérgio Pereira, a
quem caberá, dentre outras funções, a

condução do evento, assim como a efetivação
do registro de questões e mediação. Além do
presidente, o subprocurador-geral do Município,
comporão a mesa o secretário de Obras e
Serviços Urbanos, William Gregório Grande, o
chefe do Demutran, Eduardo Bueno Sepini e o
secretário de Administração, Sérgio Takeishi.
Os representantes dos Poderes Judiciário
e Legislativo Municipal, assim como do
Ministério Público, se presentes na Sessão,
serão convidados a compor a mesa.
Debates Públicos que compreenderão a
recepção e oferta de respostas às questões /
sugestões
encaminhadas
pelos
representantes, participantes e ouvintes, após
a conclusão das apresentações da seguinte
forma:
- serão recebidas propostas, sugestões e
críticas por intermédio de manifestação oral em
plenário e, na medida do possível, serão feitas
as respostas e avaliações dos temas
abordados no ato da audiência;
- será concedida a palavra para participantes
da plateia que queiram se manifestar, os quais
deverão limitar-se ao tema ou questão em
debate e disporão de três (03) minutos, tempo
em que não poderão ser aparteados e, não
caberá replica a manifestação;

O prefeito Vérdi Melo, Sergio Takeishi (Semad), Ana Paula Abreu (Suprimentos), Sivaldo Piva
(Licitação), Eduardo Sepini (Demutran), o vice-prefeito Leonardo Ciacci, Luciano Ferroni (T.I.),
Willian Grande (Sosub) e Renato Pereira (subprocurador-geral)

- as respostas a todos os questionamentos,
propostas e críticas que não forem
apresentadas no ato da Audiência, poderão ser
apresentadas no prazo de até 5 dias úteis após
a audiência pública através do e-mail:
audiencia.transporte@varginha.mg.gov.br,
devendo ser avaliadas pelo Demutran e
posteriormente divulgadas no sítio eletrônico da
Prefeitura
de
Varginha
(www.varginha.mg.gov.br), no prazo de até 10
dias úteis após finalizado o prazo de
manifestação, podendo ser prorrogado por igual
período a depender da demanda.
Durante toda a audiência, para fins de
manutenção da ordem e da agenda dos
trabalhos, não haverá manifestação por vídeo
ou áudio, exceto dos expositores presentes na
sessão.
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Prefeitura já começa a preparar o
CANIL MUNICIPAL para a chegada do INVERNO
Pensando nos animais e nas
suas
necessidades,
a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, por meio do setor de
Proteção e Bem-Estar Animal,
criou a “CAMPANHA DO
COBERTOR”. O objetivo é
arrecadar mantas, toalhas,
cobertores, pallets, roupinhas,
casinhas, lonas, sacarias de
café e lençóis para aquecer os
animais abrigados na unidade
durante a estação mais fria do
ano.
Atualmente, o Canil Municipal
de Varginha conta com cerca de
200 cães e 30 gatos que são
recolhidos das ruas, vítimas de
abandono ou em situação de
maus-tratos. Todos aguardam
com ansiedade por um novo lar
através
da
ADOÇÃO
RESPONSÁVEL.

Além disso, o setor de BemEstar Animal mantém um
cronograma de castrações e
microchipagens.
Se você tem em casa alguns
dos itens acima mencionados
(coberta, roupinhas, casinhas ou
qualquer outra coisa que possa
aquecer os animaizinhos do
Canil, faça parte dessa
campanha.
As doações devem ser
realizadas no Setor de BemEstar Animal / Centro de
Zoonoses, de segunda à sextafeira, das 8h às 11h e das 14h
às 16h30. O endereço é
Avenida dos Imigrantes, nº 3758,
bairro da Vargem (local da
antiga Escola Matheus Tavares).
Para outras informações,
entrar em contato pelo telefone:
(35) 3690-2276.

Confira no site as unidades:
www.postosdesaude.com.br/
vacinacao/varginha-mg
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Estudantes da Rede Municipal de Ensino
recebem óculos do Rotary Clube de Varginha
Os alunos contemplados pelo
Projeto “Visão Para o Mundo
Melhor” desenvolvido pelo
Rotary Clube de Varginha em
parceria com o médico
oftalmologista Augusto Ottoni,
Ótica Central e Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação
- SEDUC receberam óculos de grau.
A primeira etapa do projeto
ocorreu nos dias 19 e 25 de
março quando foram atendidos
cerca de 150 estudantes das
escolas municipais São José
(Bairro São José), Professora
Maria Aparecida Abreu (Bairro
Damasco), Antônio de Pádua
Amâncio (Bairro Fátima), José
Camilo Tavares (Bairro Vila
Barcelona) e Professor

Wanderley Bueno Oliveira
(Bairro Carvalhos).
Após passarem por consulta
oftalmológica,
dos
150
estudantes que participaram do
projeto, foi detectado que 33
precisavam usar óculos.
A cerimônia de entrega
ocorreu na tarde da segundafeira, 18, na sede da Escola
Municipal São José e contou
com a presença do prefeito
Verdi Melo, do vice-prefeito
Leonardo Ciacci, da secretária
Municipal de Educação Juliana
de Paula Mendonça, da
coordenadora de Educação
Social Gisele Mendes Alves, do
presidente do Rotary Clube de
Varginha Antônio Novais Caiafa
e demais rotarianos. Também

estiveram
presentes
a
representante da Ótica Central,
Aline Guedes de Brito Pio, as
diretoras
das
Escolas
Municipais e os responsáveis
pelos
estudantes
que
receberam os óculos.
“Foi muito emocionante ver
aquelas crianças recebendo e
experimentando seus primeiros
óculos. Dava para sentir no
sorriso de cada uma a felicidade
de poder ver o mundo com outro
olhar”, disse o prefeito Vérdi
Melo que agradeceu a todos os
participantes do Projeto, em
especial ao Rotary Clube e a
Ótica Central por abraçarem
essa causa. “Quero aqui
também agradecer o médico dr.
Augusto e a equipe da
Secretaria de Educação que
tem sido incansável na busca da
melhor qualidade de ensino
aliada a melhor qualidade de
vida para nossos alunos. A
todos estendemos nossos
aplausos e agradecimentos”,
destacou o prefeito.
A secretária de Educação,
Juliana Mendonça agradeceu

imensamente os rotarianos, Dr.
Augusto Ottoni e a Ótica Central
pela parceria e ressaltou a
importância do cuidado com a
saúde dos olhos, principalmente
nesta fase em que as crianças
estão encerrando o ciclo de
alfabetização.
O presidente do Rotary
Antônio Caiafa agradeceu os
parceiros e falou do quanto é
gratificante para o Rotary Clube
desenvolver projetos desta
natureza.
Aline Brito da Ótica Central
disse que a empresa estará
sempre aberta para contribuir
com projetos educacionais, pois
acredita que a educação tem um
grande poder de transformação
na vida das pessoas.
Os responsáveis pelos
estudantes ficaram gratos, tendo
em vista que não tiveram
nenhum gasto com a consulta e
nem com os óculos. Foi
perceptível a alegria estampada
no rosto das crianças que ao
receberem os óculos fizeram
questão de usá-los para serem
fotografadas.
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Secretaria de
Controle Interno
participa de Curso de
Gestão Pública
A Prefeitura de Varginha
esteve representada no Curso
Gestão e Estruturação dos
Controles Internos e Gerenciais da
Administração Pública Municipal,
realizado de 5 a 8 deste mês, em
São Lourenço (MG). Ricardo
Abreu, Alda Pontes, Camila Fávaro
e Carina Tavares, servidores da
Secretaria Municipal de Controle
Interno - SECON, liderados pelo
secretário municipal Leandro
Acayaba,
participaram da
capacitação nos períodos da
manhã e tarde.
Os
temas
foram
específicos à Secretaria, como
fundamentação legal, estrutura do
Controle Interno, licitações,
auditoria, prestação de contas,
mitigação de riscos e casos
práticos.
“Controle Interno é um

tema relativamente novo no Brasil,
portanto, para nós, participar de
um curso dessa natureza é
importante tanto pelas palestras
que foram ministradas, bem como
pelo convívio que tivemos com os
colegas de outras cidades que
trocaram
conosco
suas
dificuldades, experiências e
soluções sobre o Controle Interno”,
afirmou o secretário Leandro
Acayaba.
Além da experiência da
palestrante Cláudia Martins,
bacharel em Direito, ex-secretária
de Educação, de Governo e
consultora em diversos municípios
brasileiros, a equipe da SECON
pôde compartilhar conhecimentos
com outros servidores públicos
que atuam na área de Controle
Interno em outras cidades da
região.

Alda Pontes, Ricardo Abreu, Carina Tavares, Camila Fávaro e
Leandro Acayaba

Biblioteca Municipal
realiza
Feira de Troca de Livros
A Biblioteca Pública de Varginha realiza Feira de Troca
de Livros, nos próximos dias 26, 27 e 28, das 9h às 17h,
na sede da Biblioteca, Praça Governador Benedito
Valadares, 141 - Centro, logo abaixo da Igreja Matriz do
Divino Espírito Santo.
Podem ser trocados livros literários infantis e
infantojuvenis em bom estado de conservação.
Todos os que participarem concorrerão a uma linda
cesta com vários itens relacionados à literatura e que
foram doados pelos parceiros da Biblioteca.
A coordenadora da Biblioteca, Eliana Costa, destaca
que “o mês de abril está repleto de datas relacionadas à
literatura, por isso nós pretendemos encerrar essas
comemorações com a Feira de Troca de Livros. É uma
iniciativa muito bem recebida, pois os amantes da leitura
podem compartilhar obras que já leram e trocar por livros
novos com histórias muito interessantes”.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35)
3690-2141.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

DECRETOS

LEI Nº 6.962, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
ALTERA O ART. 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 5.996 DE 23 DE ABRIL DE 2015.

DECRETO Nº 10.894, DE 08 DE MARÇO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.

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 alterado o artigo 6° da Lei Municipal nº 5.996/2015, passando a conter a seguinte
redação:
“Art. 6º O CODEVA será composto por 30 membros, sendo 15 membros representantes do
Poder Governamental e 15 membros da sociedade civil:
I – são representantes do Poder Governamental:
a) um representante da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD;
b) um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB;
c) um representante da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC;
d) um representante da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;
e) um representante da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD;
f) um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL;
g) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano – SEPLA;
h) um representante da Câmara Municipal de Varginha;
i) um representante do 9º Batalhão de Bombeiros de Varginha;
j) um representante da Sub-Delegacia do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) um representante da Superintendência Regional de Ensino – SRE;
l) um representante da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL – Campus Varginha;
m) um representante do 24º Batalhão da Policia Militar de Minas Gerais – PMMG;
n) um representante da Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV;
o) um representante da Vara do Trabalho de Varginha – TRT-3ª Região.
II – são representantes da Sociedade Civil:
a) um representante da Entidade de atenção à pessoa com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
b) onze representantes de instituições, associações, organizações ou federações prestadoras
ou fornecedoras de serviço à pessoa com deficiência ou áreas afins;
c) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – Seccional Varginha;
d) um representante da comunidade científica que tenha atividade voltada para a pessoa com
deficiência;
e) um representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;
§ 1º Cada membro titular do CODEVA terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa.
§ 2º Somente será admitida a participação no CODEVA as entidades que estejam comprovadamente em funcionamento.
§ 3º Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de abril de 2022; 139º de Emancipação Politico
Administrativa do Municipio.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.963, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
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 A atual Rua Projetada, no trecho que liga a Rua José da Frota Vasconcelos á Avenida
Antônio de pádua Amâncio Vasconcelos nas imediações do Automóvel Clube, passa a denominar-se
"RUA PEDRO GAZZOLA"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de abril de 2022; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro na Fonte 200 - Recursos
Não Vinculados de Impostos;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT.,PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (2743)
Fonte de Recurso: 200 Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 3.500.000,00
TOTAL: 3.500.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 08 de março de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Não Vinculados de Impostos – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓDIGO
1
4
8
46
107
9177
9186
9276
9277
9290
9443
9474
9520
9527
9548
9654
9664

NOME
BRASIL MOVIMENTO
CEF MOVIMENTO
BRASIL I.T.R.
BRASIL F.P.M.
BRASIL IPTU
CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
BRASIL IPVA
BRASIL ICMS
BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO
ITAU ARREC. TRIBUTOS
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
BRASIL PLP 133/2020 COMP. LEI KANDIR
SANTANDER ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
(PIX)
9668
BRASIL CONTRAPARTIDA CV 889564/19 AQUIS.
CAMINHÃO
TOTAL BANCOS

AGÊNCIA
032-9
163
032-9
032-9
032-9
163
032-9
032-9
032-9
032-9
3344
3178
3180
032-9
032-9
032-9

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
15.163-7
15-5
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
45000006-7
04.480-0
103.210-0
80.463-0
10.644-5
283.142-2

SALDO DEZ/2020
10.781.941,94
5.442.1111,32
584.951,33
20.745.944,85
1.056.701,16
3,00
1.045.872,93
22.8219,76
22.7389.66,76
232.317,03
111.581,6
723.875,18
797.385,43
142,1
30.907,31
2.230.310,19

3344

45000007-4 158.661,66

032-9

89.035-9

812,36
115.889.705,91

( - ) RESTOS A PAGAR
10.719.049,97
( + ) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
49.371,47
( = ) SUPERAVIT
105.220.027,41
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
2.746.434,54
Decreto 10.842/2021
1.130.000,00
Decreto 10.855/2021
1.403.507,87
Decreto 10.878/2021
192.428,22
Decreto 10.879/2021
20.498,45
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
3.500.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE
98.973.592,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.942, DE 06 DE ABRIL DE 2022.
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 3.251/
2022;
DECRETA:
Art. 1º Fica reduzida a jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento) da servidora
MIRIELY CRISTINA TOMAZ DE SOUZA, detentora do cargo de Técnico de Enfermagem/US Nível
E-10, 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
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(hum) ano, 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,
06 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.943, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934 DE 23 DE DEZEMBRO 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.934 , e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2021, da fonte de
recurso nº 259, a saber:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº
6.934 de 23/12/2021, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 719.094,66 (setecentos
e dezenove mil, noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), à seguinte dotação
orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
389
259
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
719.094,66
TOTAL
719.094,66
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superavit financeiro verificado no
exercício de 2021, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 259 - RECURSO SUS
Conta: 83.702-4 – Banco do Brasil
Saldo bancário em 31/12/2021
2.318.590,29
(-) Restos a pagar
1.599.495,63
(=) Superavit Apurado
719.094,66
(-) Valor utilizado
0,00
(-) Valor do presente Decreto
719.094,66
(=) Saldo remanescente em 05/04/2022
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.944, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
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 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão
de reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
62
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000.000,00
TOTAL
1.000.000,00
Art. 2º Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
42
102
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.30 Material de consumo
1.000.000,00
TOTAL
1.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.945, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº
6.934 DE 23 DE DEZEMBRO 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com
o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2021, da fonte de recurso nº
200, a saber:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022 da Fundação Hospitalar do Município de
Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº 6.934 de 23/12/2021, créditos
adicionais suplementares no valor de R$ 71.855,17 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e
dezessete centavos), à seguinte dotação orçamentá-ria:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
391
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.51
Obras e Instalações
71.855,17
TOTAL
71.855,17
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superavit financeiro verificado no exercício de 2021,
conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 200 - DOAÇÃO ABC
Conta: 89.620-9 – Banco do Brasil

Saldo bancário em 31/12/2021
71.855,17
(-) Restos a pagar
0,00
(=) Superavit Apurado
71.855,17
(-) Valor utilizado
0,00
(-) Valor do presente Decreto
71.855,17
(=) Saldo remanescente em 05/04/2022
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.946, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934 DE 23 DE DEZEMBRO 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2021, da fonte
de recurso nº 200, a saber:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº
6.934 de 23/12/2021, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um
mil reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
382
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5.200,00
383
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
TOTAL
21.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superavit financeiro verificado no
exercício de 2021, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 200 - FACEPE
Conta: 90.055-9 – Banco do Brasil
Saldo bancário em 31/12/2021
48.499,73
(-) Restos a pagar
0,00
(=) Superavit Apurado
48.499,73
(-) Valor utilizado
21.498,02
(-) Valor do presente Decreto
21.000,00
(=) Saldo remanescente em 05/04/2022
498,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.947, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934 DE 23 DE DEZEMBRO 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.934, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
Considerando que foi verificado a existência de superavit financeiro em 31/12/2021, da fonte de
recurso nº 200, a saber:
D E C R E TA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2022 da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, com fundamento no inciso I, artigo 7º, da Lei Municipal nº
6.934 de 23/12/2021, créditos adicionais suplementares no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
383
200
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e Material Permanente
18.000,00
TOTAL
18.000,00

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com superavit financeiro verificado no
exercício de 2021, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 07 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO 200
Conta: 56.202.5 – Banco do Brasil
Saldo bancário em 31/12/2021
256.246,17
(-) Restos a pagar
77.317,25
(=) Superavit Apurado
178.928,92
(-) Valor utilizado
104.815,39
(-) Valor do presente Decreto
18.000,00
(=) Saldo remanescente em 05/04/2022
56.113,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.955, DE 12 DE ABRIL DE 2022.
REGULAMENTA OS DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 4.021/2003, ALTERADA PELA LEI
MUNICIPAL COMPLEMENTAR 02/2018.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto no § 3º do Art. 6º da Lei Municipal nº 4.021 de 30 de dezembro de
2003, alterada pela Lei Complementar 2/2018 de 26 de dezembro de 2018,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto define a data de vencimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISSQN, devido pelos profissionais autônomos prestadores dos serviços especificados nos itens 4.01, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 5.01, 6.01,
6.02, 7.01, 9.03, 17.14, 17.19 e 27.01 da Lista de Serviços constante da Tabela I do Anexo da Lei
nº 4.021/2003.
§ 1º No exercício de 2022, o ISSQN devido nos termos do Art. 1º deste Decreto terá seu
vencimento em 30/04/2022.
§ 2º As guias para pagamento do imposto serão encaminhadas pela Secretaria Municipal da
Fazenda para o endereço fiscal constante do Cadastro Mobiliário Municipal.
Art. 2º Os contribuintes que, porventura, não receberem a guia para pagamento do imposto
deverão obtê-la pelos meios disponíveis, antes do vencimento, sob pena de ensejarem acréscimos pelo recolhimento intempestivo.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 12 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, INTERINO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.430, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 04/03/2022, a servidora LIDIANE DE FÁTIMA BENFICA do
Cargo de Técnico de Enfermagem – Nível EF-06, nomeada pela Portaria nº 15.527/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.435, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora WALENE DE CÁSSIA SOUZA PEREIRA, para exercer Função
Gratificada de Líder da Seção de Enfermagem CME, FG-15%, na Fundação Hospitalar do Município de Varginha.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e
retroagindo os seus efeitos a 07/02/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.533, DE 05 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora PAULA FERREIRA DO VALE ASSIS, para substituir a servidora
NAIONARA LOURENÇONI COSTA - Encarregada do Setor de Registro Hospitalar de Câncer- FG30%.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de licença
maternidade, no período de 15/03/2022 a 10/09/2022.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago a Encarregada do setor de Registro hospitalar de Câncer, FG-30%
sem as vantagens pessoais do substituída.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus efeitos a 15/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.538, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO
CLASSIF.
Willians Sousa Pereira
Técnico de Radiologia/Radioterapia EF - 11
8°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.540, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora THAIS PASCOAL AUGUSTO SILVA do cargo de Professor PII - Nível E-14 lotada na Secretária Municipal de Educação - SEDUC nomeada pela Portaria
nº 16.128/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 25/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.541, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR
Rosiane Aparecida Silveira Honorato
Juscelino Mesquita

MATRÍCULA
27.679-9
21.096-8

CARGO
SETOR
ASP/Servente Escolar
SEDUC
Auxiliar de Serviços Públicos SEMEL

PERÍODO DE GOZO
De 01/04/2022 a 30/05/2022
De 04/05/2022 a 02/06/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.542, DE 07 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora JULIENE APARECIDA DA SILVA PIRES, para o cargo de Professor PII, Nível E-14, nomeada pela Portaria nº 18.480/2022, em virtude de
desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.543, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.498/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.544, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
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, os seguintes
servidores:
SERVIDOR
Juliana Pimenta Santiago
Lidia Sigiani Diniz Lima

MATRÍCULA
25.213-5
283008

ABRIL DE 2022

CARGO
Terapeuta Ocupacional
Enfermeira

SETOR
SEMUS
SEMUS

PERÍODO DE GOZO
De 25/04/2022 a 24/05/2022
De 02/05/2022 a 31/05/2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.545, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora EDILAINE GARCIA ZANI, para exercer interinamente a Função
Gratificada de Diretor de Escola Municipal Urbana– FG-60%, na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 16/03/2022.
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PORTARIA Nº 18.546, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para exercerem Função Gratificada de
diretor e vice-diretor no quadro de geral de servidores públicos do Município de Varginha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
FUNÇÃO GRATIFICADA
Marlúcia Marques Rodrigues
Diretor de Escola Municipal Urbana
Valéria Castelhano Borges
Vice-Diretor de Escola Municipal Urbana
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 24/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.548, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os senhores ALEXANDER NUNES e MARGARET PINTO BARRA, para
compor a comissão especial para adoção das providências necessárias à continuidade do
concurso público para preenchimento de vagas existentes no quadro de servidores da Autarquia Guarda Civil Municipal de Varginha/MG, em substituição aos senhores GISLAINE APARECIDA NUNES RESENDE MOREIRA e MARCOS CLEBER SALES, nomeados pela Portaria nº 16.212/
2020.
Art. 2º Fica constituída assim a presente Comissão Especial, integrada pelos seguintes servidores: GERSON ALVES DA TRINDADE, JUCILENE APARECIDA DA SILVA, ALEXANDER NUNES,e
MARGARET PINTO BARRA para, sob a presidência do primeiro, adotar todas as providências
necessárias no que tange ao concurso em questão.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.549, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor LUCAS ALVES MAURÍCIO do Cargo de Técnico de Informática, Nível EF-06, nomeado pela Portaria nº 13.582/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 23/03/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.556, DE 14 DE ABRIL DE 2022
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:
SERVIDORA
MATRÍCULA
CARGO
Marly Caldonazo de Castro
2.299-3
Escriturário EF-05
PERÍODO DE GOZO: De 16/05/2022 a 14/06/2022

SETOR
Seção de Faturamento

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.557, DE 14 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Escriturário EF-05, ocupado pela servidora ADRIELA
APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, matrícula 03.566-1 por motivo de posse em outro cargo
inacumulável, nos termos do artigo 39, inciso VIII da Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 2º A vacância de que trata o art. 1º desta Portaria será pelo prazo de 03 (três) anos, ou
antes, desde que a pedido da servidora, a partir da data em que a servidora assumir o outro
cargo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus efeitos a 04/04/2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.567, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR o servidor, Dr. RENATO SÉRGIO PEREIRA, para substituir o Dr. EVANDRO
MARCELO DOS SANTOS, Procurador-Geral do Município, com lotação na Procuradoria Geral do
Município – PGM, em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº 1 de 19 de
dezembro de 2017.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 18/04/2022 a 07/05/2022.
Art. 2º O substituto fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago ao ocupante do cargo de Procurador-Geral do Município, sem as
vantagens pessoais do substituído.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a
partir de 18 de abril de 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.569, DE 20 DE ABRIL DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de terem sido
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Bruno Vasconcelos da Rosa Pin
TNS/Engenheiro Ambiental – Nível E-22
1º
Joana Junqueira Carneiro
TNS/Engenheiro Florestal – Nível E-22
1º
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DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 113/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2022

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 refeições em marmitex
(UPA) , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 05 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (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.), 20 de abril de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 114/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2022
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 e instalação de forro em PVC, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 05 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 20 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 115/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/2022
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 lombada eletrônica, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 05 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 20 de abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 116/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 110/2022
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 117/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 111/2022
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada em realização de exames
por telemedicina na rede pública de saúde, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 11 / 05 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (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.), 20 de abril de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 118/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 112/2022
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 sacos para lixo, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 11 / 05 / 2022 às 15h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (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.), 20 de abril de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 119/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 113/2022
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 materiais de higiene e
limpeza , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 12 / 05 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (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.), 20 de abril de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 112/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada, incluindo fornecimento
de mão de obra, equipamentos e ferramental necessários para prestação de serviços
de manutenção predial preventiva e corretiva em Próprios Públicos, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 05 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (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.), 20 de abril de 2022

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS – do tipo Menor Preço, no
regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, para contratação de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento
de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para
execução das obras de construção de uma Pista de Skate, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data de Protocolo: até 11/ 05 / 2022 às 13h30
Data Abertura: 11 / 05 / 2022 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.), 20 de abril de 2022.

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

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2022
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 026/2022, cujo objeto
constitui-se da aquisição de mobiliário, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras
no presente certame as empresas Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda. - EPP e
Amettal Indústria e Comércio de Móveis Ltda..
Varginha (MG), 14 de abril de 2022.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2022
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 028/2022, cujo objeto
constitui-se da aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, decidiu por classificar,
habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas ADS Transporte,
Consultoria e Informática Ltda., Lenice Nogueira da Silva EIRELI – ME e Ferrfeixe
Comercial Ltda..
Varginha (MG), 14 de abril de 2022.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2022
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 048/2022, cujo objeto
constitui-se da aquisição de poltronas para Planetário, decidiu por classificar, habilitar e
declarar vencedora no presente certame a empresa Meta X Indústria e Comércio Ltda. EPP.
Varginha (MG), 18 de abril de 2022.
Julio Cesar Rezende Angelo
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2022
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 076/2022, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Mobiliários, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas A C dos Santos Móveis ME, Comercial Farah
Ltda, Meta x Indústria e comércio Ltda, Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda EPP
e André Antônio Tavares ME.
Varginha (MG), 20 de abril de 2022.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANULAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2022
Na qualidade de Prefeito do Município de Varginha/MG, tendo em vista a questão esboçada no
presente Processo, ANULO, em ato próprio, a Licitação – Pregão Presencial nº 071/2022,
cujo objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de desentupimento, dedetização e desratização, com fundamento no Artigo 49 da Lei Federal no
8.666/93 e suas alterações.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento administrativo foram
praticados em obediência às disposições contidas no § 1º do art. 14 da Lei Federal n° 11.947, de
16 de junho de 2009 e art. 24 da Resolução FNDE/CD/MEC N° 06/2020, por dispensa de Licitação, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO o presente procedimento, que tem por objeto a convocação de Grupos Formais
detentores de DAP Jurídica – Declaração de Aptidão ao PRONAF ativa, oriundos da
Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares Rurais, para fornecimento de
gênero alimentício (leite em pó) provenientes da Agricultura Familiar, por Dispensa
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de Licitação, em favor do grupo formal Associação dos Pequenos Produtores Rurais
e Famílias da Comunidade de Ribeiro Junqueira: Item 01 – Leite em pó integral instantâneo:
composto por proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias minerais do leite e nas mesmas
proporções relativas. São aceitos como aditivos unicamente: a lecitina, utilizada como emulsionante
para a elaboração de leites instantâneos e os antiumectantes silicatos de alumínio, cálcio, fosfato
tricálcico, dióxido de silício, carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, cuja adição é permitida
apenas para o leite em pó utilizado em máquina de venda automática. Não possuir aditivos
químicos como corantes, estabilizantes ou outras substâncias artificiais. O produto deverá
atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem
como a Nota Técnica n.º 02/2014 – FNDE. Aspecto: pó fino, uniforme e homogêneo, isento de
particulas queimadas e substâncias estranhas. Cor: coloração amarelada característica. Sabor
e odor: agradável, semelhante. Prazo de validade: MÍNIMO 12 (doze) meses. Embalagem: 400g
(quatrocentos gramas), com identificação do fabricante, prazo de validade, data de fabricação,
lote e número de registro no Ministério da Agricultura. – R$ 35,83 (trinta e cinco reais e oitenta e
três centavos) Kg, perfazendo o valor total do projeto a importância de R$ 237.911,20 (duzentos
e trinta e sete mil, novecentos e onze reais e vinte centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 18 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais ambulatoriais,
para manutenção dos serviços de saúde do Município, conforme estabelecido no Inciso VI do
artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Alfalagos Ltda.: Item 34 – Atadura de
crepom medindo 20cm de largura 1,80m com pacote c/ 12 unidades. com 13 fios/cm2,
confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade,
adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento de defeitos, embalagem
com dados de identificação, procedência, data de validade e registro no MS. – R$ 0,88 (oitenta
e oito centavos) Rol – Polar Fix, Item 38 – Atadura tipo crepom, 15cm x 4,5m - pct. c/ 12un. Pacote
c/ 12 unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada com 100% algodão cru, com bordas delimitadas,
acabadas e elasticidade, adequadamente enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento
de defeitos, embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) Rol – Polar Fix, Item 85 – Conexão 2 vias equipo para
infusão simultânea de 02 soluções parenterais em PVC, com conectores luer fêmea, adaptador
em Y, intermediário luer, comprimento 14cm contendo 02 tampas reservas, embalagem individual
(blister) uso único esterilizado por oxido de etileno (conexão 02 vias) embalagem com dados de
identificação, procedência, data de validade registro M.S. com tampa reserva. – R$ 0,69 (sessenta e nove centavos) Un – TKL, Item 90 – Descartador coletor perfuro/cortante – 13litros,
acompanhado de saco plástico e linha que apresente o limite máximo de enchimento; que apresente
instruções de montagem e de uso, devem estar embalada em caixa c/ 20 coletores; confeccionado em papel incinerável e de cor amarela; deve ser revestido internamente c/ produto
impermeabilizante que evite umidade e vazamento; o recipiente coletor deve ser de fácil montagem, com dupla trava e duplo revestimento interno de saco plástico; apresentar cinta com
material resistente a perfurações; deve possuir alca dupla fixa ao coletor, prevenindo que a
mesma se arrebente ao ser transportada; deve ter bandeja pre montada, tampa fixa ao coletor
com bocal abertura que facilite o descarte de material; material resistente (papelão couro)
evitando umidade, vazamento de líquidos. – R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos) Un –
Descarbox, Item 119 – Espéculo vaginal descartável tam. G caixa c/ 100 unidades, produzido em
poliestireno cristal, válvulas anatômicas articuladas de contornos lisos e regulares sem
protuberâncias e indeformável, encaixa deslizante, dispositivos de abertura (parafuso borboleta), registro Anvisa com certificado de qualidade. – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un –
Vagispec, Item 139 – Gaze cortada estéril - c/ 10 compressa de gaze 7,5cm larg. x 7,5cm comp.,
com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão esterilizado, isenta de amido, alvejante
óptico e resíduo de detergente, ácidos, alcalis com dobras p/ dentro em toda a sua extremidade.
Hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes, com 10 unidades, embalagem com dados de
identificação, procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,45 (quarenta e cinco
centavos) Pct – America Medical, Item 140 – Gaze cortada esteril 7,5 x 7,5cm pct. c/ 10 compressa
de gaze 7,5cm largura x 7,5cm comprimento, com 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100%
algodão esterilizado, isenta de amido, alvejante óptico e resíduo de detergente, ácidos, alcalis
com dobras p/ dentro em toda a sua extremidade. hidrofila, de cor branca, acondicionada em
pacotes, com 10 unidades, embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade, registro no M.S. – R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) Pct – America Medical, Item 161 –
Luva descartável cirúrgica n. 7,0, luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de
latex natura, o que lhe da as características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência
com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor
fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com
identificação das luvas, envelope externo papel grau cirúrgico selada a quente nos em quatro
lados, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de identificação em face
externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e certificado de aprovação. –
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R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un – Lemgruber, Item 162 – Luva descartável cirúrgica n. 7,5,
luva cirúrgica estéril confeccionada em composto especial de latex natural que lhe dá as
características de alta sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com
punho alongado, reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica,
lubrificado bio absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope
externo papel grau cirúrgico selada a quente nos em quatro lados, com abas superior que
permite abertura asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método
raio gama, com data de validade e certificado de aprovação. (Mucambo) – R$ 1,08 (um real e oito
centavos) Un – Lemgruber, Item 163 – Luva descartável cirúrgica n. 6,5, luva cirúrgica estéril
confeccionada em composto especial de latex natural que lhe dá as características de alta
sensibilidade tátil, flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado,
reforçado c/ estrias longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio
absorvível, embalagem envelope interno com identificação das luvas, envelope externo papel
grau cirúrgico selada a quente nos em quatro lados, com abas superior que permite abertura
asséptica c/ dados de identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com
data de validade e certificado de aprovação. (Mucambo) – R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un
– Lemgruber, Item 164 – Luva descartável cirúrgica no. 8,0, luva cirúrgica estéril confeccionada
em composto especial de latex natural, o que lhe dá as caracteristicas de alta sensibilidade tátil,
flexibilidade e resistência com formato anatômico, com punho alongado, reforçado c/ estrias
longitudinais para melhor fixação no punho c/ trava mecânica, lubrificado bio absorvível, embalagem
envelope interno com identificação das luvas, envelope externo papel grau cirúrgico selada a
quente nos em quatro lados, com abas superior que permite abertura asséptica c/ dados de
identificação em face externa esterilizada pelo método raio gama, com data de validade e
certificado de aprovação. – R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un – Lemgruber, Item 180 –
Máscara cirúrgica tripla com clip e elástico com certificação da Anvisa. – R$ 0,13 (treze centavos) Un – Alfalagos I, Item 181 – Máscara cirúrgica tripla com clip e elástico com certificação da
Anvisa. – R$ 0,13 (treze centavos) Un – Alfalagos I, Item 182 – Máscara cirúrgica tripla com clip
e elástico com certificação da Anvisa. – R$ 0,13 (treze centavos) Un – Alfalagos I, Item 210 –
Respirador dobrável PFF-2 contra partículas de origem biológica para uso hospitalar c/ registro
no M.S. - Anvisa (KSN) – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Alfalagos I, Item 211 –
Respirador dobrável PFF-2 contra partículas de origem biológica para uso hospitalar c/ registro
no M.S. - Anvisa (KSN) – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Alfalagos I, Item 213 – Seringa
de plástico descartável 10ml s/ agulha com bico confeccionada em polipropileno atoxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico traspassante permitindo a visualização
nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes
com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras. A rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atóxicas apirogênica e inerte
assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção não
separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem deverá estar de acordo com o dispositivo com a lei nº 8078/90 art.31. – R$ 0,28 (vinte
e oito centavos) Un – SR I, Item 214 – Seringa de plástico descartável 20 ml s/ agulha com bico
confeccionada em polipropileno, atóxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de
plástico transparente permitindo a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização estando livre de defeitos
rebarbas atóxicas apirogênica e inerte assegurando deslizamento suave em todo o percurso
durante a aspiração e ou injeção não se separa a haste apresentando espessura adequada que
facilita a visualização da dosagem. A embalagem deverá estar de acordo com o dispositivo com
a lei nº. 8078/90 art.31. – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Un – SR I, Item 215 – Seringa de
plástico descartável 3 ml sem agulha com bico confeccionada em polipropileno atóxico apirogênica integro e adequado o produto acabado de plástico transparente permitindo a visualização
nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes
com a sua utilização estando livre de matéria estranha ciscos ou sujeiras. A rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética livre de defeitos rebarbas atóxicas apirogênica e inerte
assegurando deslizamento suave em todo o percurso durante a aspiração ou injeção não se
separa a haste apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem a
embalagem deverá estar de acordo com o dispositivo com a lei nº. 8078/90 art.31. – R$ 0,13
(treze centavos) Un – SR I, Item 217 – Seringa de plástico descartável 05 ml sem agulha, c/ rosca
confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênica integro e adequado, o produto acabado de
plástico transparente, permitindo a visualização nítida do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a sua utilização, estando livre de matéria
estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo confeccionada em borracha sintética, livre de
defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte, assegurando deslizamento suave em todo o
percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se separa a haste, apresentando espessura
adequada que facilita a visualização da dosagem, a embalagem deverá estar de acordo c/ o
dispositivo da lei nº. 8078/90 art. 31 – R$ 0,17 (dezessete centavos) Un – SR I, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 60.397,00 (sessenta mil, trezentos e noventa e sete reais);
Acácia Comércio de Medicamentos EIRELI: Item 71 – Cateter acesso venoso duplo lumen
5frx13cm confeccionado em poliuretano termossensível e radiopaco 5rfx13cm pediátrico ponta
afunilada guia metálica com avançador dilatador de vaso sistema de sutura opcional seringa luer
slip agulha introdutora clamp duplo de fixação do cateter set de punção agulha dilatador e fio guia
embalagem estéril com dados de identificação e registro no M.S. – R$ 84,50 (oitenta e quatro
reais e cinquenta centavos) Un – Biomedical, Item 116 – Esparadrapo impermeável cor branca
10cm.x4,5m. Cor branca. Confeccionado com tecido 100% algodão. Facilidade no rasgo. Resina
acrílica e adesiva a base de borracha natural, com excelente adesão, isento de sujidades.
Enrolado em carretel em embalagem com dados de identificação, procedência, data de validade
e registro M.S. – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Rol – Missner, Item 117 – Esparadrapo
impermeável cor branca 10cm.x4,5m. Cor branca. Confeccionado com tecido 100% algodão.
Facilidade no rasgo. Resina acrílica e adesiva a base de borracha natural, com excelente
adesão, isento de sujidades. Enrolado em carretel em embalagem com dados de identificação,
procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) Rol –
Missner, Item 145 – Hipoclorito de sódio 1% solução embalada em frasco de coloração verde e
lacrado para fins de esterilização de material cirúrgico, dados do fabricante. Validade e registro
no M.S. Frs de 1000ml – R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) Lt – Ciclofarma, Item 146
– Hipoclorito de sódio 1% solução embalada em frasco de coloração verde e lacrado para fins de
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esterilização de material cirúrgico, dados do fabricante. Validade e registro no ms. frasco de
1000ml – R$ 1,69 (um real e sessenta e nove centavos) Lt – Ciclofarma, Item 154 – Lanceta
automática de segurança 21g lanceta automática de segurança com acionamento por contato
em disparo único impedindo o contato do profissional de saúde apos a coleta espessura ultra
fina para punção indolor penetra não consistente atendendo a NR32 em questões de dispositivo
de segurança não permitindo reutilização corpo em plástico e agulha retrátil em aço inoxidável
com diâmetro 21g estéril com registro MS. – R$ 0,16 (dezesseis centavos) Un – Multilaser, Item
191 – Papel crepado branco 50 x 50 cm cx. c/ 500 unid. – R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove
reais) Cx – Hospflex, Item 284 – Torneira descartável 03 vias para monitoração invasiva da
pressão administração de líquidos, embalagem c/ dados de identificação, procedência e registro
no M.S. – R$ 0,78 (setenta e oito centavos) Un – Descarpack, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 7.038,38 (sete mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos); Med Center
Comercial Ltda.: Item 01 – Abaixador de língua em madeira (pct c/ 100 un) - (espátula de
madeira), descartável, formato convencional liso, espessura e largura uniforme em toda sua
extensão, procedência nacional. Dispensado de reg. no M.S. – R$ 4,20 (quatro reais e vinte
centavos) Pct – Theoto, Item 22 – Álcool gel 70% - anti-septico, c/ umectante que hidrata a pele,
proteção aloe vera, refil com 800ml para dispenser – R$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos)
Un – Ciclofarma, Item 30 – Aparelho de pressão (adulto) analógico com precisão absoluta na
medição da pressão arterial. braçadeira confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de
alta resistência e durabilidade. manguito e bulbo em latex puro, altamente resistente ao manuseio,
flexível, válvula de descarga de ar muito sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro,
em bolsa pratica, acabamento em nylon, acomoda o esfigmomanômetro e o estetoscópio – R$
74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos) Un – PA Med, Item 32 – Aparelho de pressão
(infantil) analógico com precisão absoluta na medição da pressão arterial. braçadeira
confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. manguito
e bulbo em latex puro, altamente resistente ao manuseio, flexível, válvula de descarga de ar muito
sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro, em bolsa pratica, acabamento em nylon,
acomoda o esfigmomanômetro e o estetoscópio – R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa
centavos) Un – PA Med, Item 40 – Avental descartável frontal c/ manga gramatura 40 frontal,
manga longa, punho, latex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno. – R$ 2,39
(dois reais e trinta e nove centavos) Un – Health Life, Item 41 – Avental descartável frontal c/
manga gramatura 40 frontal, manga longa, punho, latex, confeccionado em TNT, fabricado em
100% polipropileno – R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) Un – Health Life, Item 42 –
Bandagem pos coleta (curativo/vacina) circular previne infecções, estéril; alta absorção, antialérgico. apresentação: caixa c/ 500 – R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos) Cx –
Descarplas, Item 77 – Cateter nasal tipo óculos (adulto) descartável para uso em oxigenoterapia.
estéril, confeccionado em plástico transparente, atoxico e flexível, com dados de identificação e
procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade e registro no M.S. – R$ 0,85 (oitenta
e cinco centavos) Un – Markmed, Item 83 – Coletor de urina sistema fechado – bolsa com
capacidade de 2000 ml. Coletora c/ válvula antirefluxo, pinça corta fluxo, membrana auto
cicatrizante para coleta de amostra, válvula de drenagem ampla e ergonômica, adaptador para
sonda escalonado. Embalagem c/ dados de identificação, procedência, validade e registro no
M.S. – R$ 4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) Un – Well Lead, Item 118 – Espéculo
vaginal descartável tam. M caixa c/ 100 unidades, produzido em poliestireno cristal, válvulas
anatômicas articuladas de contornos lisos e regulares sem protuberâncias e indeformável,
encaixa deslizante, dispositivos de abertura (parafuso borboleta), registro Anvisa com certificado de qualidade. – R$ 0,92 (noventa e dois centavos) Un – Vagispec, Item 136 – Fita micropore
2,5cm x 10 m fita hipoalergênica p/ curativos em geral cofeccionada c/ não tecido, massa
adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua extensão, c/
dimensão de 2,5 cmx 10 m, cor branca com capa, excelente isenta de sujidades, enrolada em
carretel, adesão em embalagem c/ dados de identificação, procedência,data de validade e
registro no M.S. – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Rol – Wiltex, Item 147 – Indicador
biológico 1262 para esterilização para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composição:
papel impresso com tinta composta de substância química que muda de cor após o processo de
esterilização a vapor, contento instrucoes de uso advertências, precauções, armazenamento.
especificações e características do produto. Resultado final pode ser obtido após 48 horas de
incubação ou antecipadamente caso ocorra a mudança de cor, isento de consignação de
incubadora. Caixa com 100 ampolas. – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Cx – Click Test,
Item 165 – Luva ginecológica descartável (pct / 100 un) material de fabricação: em plástico
polietileno transparente descartável característica: estéril, ambidestra embalagem: pct c/ 100 un
embaladas em pacotes individuais especificação complementar: informações impressas na
embalagem sobre especificação do produto, marca, quantidade e validade. – R$ 0,14 (quatorze
centavos) Un – Luplast, Item 166 – Luva nitrílica de procedimento não cirúrgico tam: G fabricada
em borracha sintética hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos descartável embalagem com dados de
identificação e procedência data de validade e registro no M.S. Caixa com 100 unidades. – R$
19,30 (deze-nove reais e trinta centavos) Cx – Luvix, Item 167 – Luva nitrílica de procedimento
não cirúrgico tam: M fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó ambidestra indicada
para proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos descartável embalagem com dados de identificação e procedência data de validade e registro M.S. Caixa com 100
unidades. – R$ 19,00 (dezenove reais) Cx – Luvix, Item 168 – Luva nitrílica de procedimento não
cirúrgico tam: P fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para
proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos descartável embalagem
com dados de identificação e procedência data de validade e registro M.S. Caixa com 100
unidades. – R$ 19,00 (dezenove reais) Cx – Luvix, Item 169 – Luva nitrílica de procedimento não
cirúrgico tam: P fabricada em borracha sintética hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para
proteção de profissionais em procedimento médicos e odontológicos descartável embalagem
com dados de identificação e procedência data de validade e registro M.S. Caixa com 100
unidades. – R$ 19,00 (dezenove reais) Cx – Latex BR, Item 170 – Luva para procedimento – tam:
G em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com
dados de identificação e procedência. Data de validade e Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades. Certificado de aprovação. – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item 171
– Luva para procedimento - tam. M. em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente talcada,
descartável, embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade e Reg. M.S.
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Cx. c/ 100 unidades. Certificado de aprovação. – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item 172 – Luva para procedimento - tam. M. Em latex natural. Não estéril.
Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e
procedência. Data de validade e Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades. Certificado de aprovação. – R$
17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item 173 – Luva para procedimento
- tam. P. em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem
com dados de identificação e procedência. Data de validade e Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades.
Certificado de aprovação. – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item
174 – Luva para procedimento - tam. P. em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente
talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e procedência. Data de validade e
Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades. Certificado de aprovação. – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta
centavos) Cx – Latex BR, Item 175 – Luva para procedimento - tam. XP em latex natural. Não
estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem com dados de identificação e
procedência. Data de validade e Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades. Certificado de aprovação. – R$
17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item 176 – Luva para procedimento
- tam. XP. em latex natural. Não estéril. Ambidestro, levemente talcada, descartável, embalagem
com dados de identificação e procedência. Data de validade e Reg. M.S. Cx. c/ 100 unidades.
Certificado de aprovação. – R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) Cx – Latex BR, Item
178 – Malha tubular ortopédica tamanho 10 cm x 25 m constituída de fios de algodão binados, tipo
punho simples de malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos,
embalagem constando externamente identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Rol – Polar Fix, Item 179 – Malha tubular
ortopédica tamanho 15 cm x 25 m constituída de fios de algodão binados, tipo punho simples de
malha, elasticidade de malha c/ elasticidade adequada, isenta de defeitos, embalagem constando
externamente identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 18,90 (dezoito
reais e noventa centavos) Rol – Polar Fix, Item 188 – Otoscópio c/ cabo de metal com no mínimo
5 espéculos em plástico, para pilha media, c/ estojo. – R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais)
Un – Mikatos, Item 189 – Otoscópio c/ cabo de metal com no mínimo 5 espéculos em plástico, para
pilha media, c/ estojo. – R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) Un – Mikatos, Item 201 – Papel
grau cirúrgico 150mm x 100 metros – R$ 64,85 (sessenta e quatro reais e oitenta e cinco
centavos) Rol – Pollitex, Item 202 – Papel grau cirúrgico 20cm largura - rolo c/ 100m resistente a
esterilização e ao manuseio, atóxico com uma face branca opaca e a outra transparente,
descartável, tamanho 20x100 metros. Com dados de identificação, procedência, validade registro
no M.S. – R$ 86,00 (oitenta e seis reais) Rol – Pollitex, Item 203 – Papel grau cirúrgico tam: 50mm
x 100metros – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Rol – Pollitex, Item 204 – Papel grau cirúrgico tam:
50mm x 100metros – R$ 27,00 (vinte e sete reais) Rol – Pollitex, Item 216 – Seringa de plástico
descartável 01 ml sem agulha, c/ rosca confeccionada em polipropileno atóxico, apirogênica
integro e adequado, o produto acabado de plástico transparente, permitindo a visualização nítida
do fluido aspirado, o produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizente com a
sua utilização, estando livre de matéria estranha, ciscos ou sujeira, a rolha do embolo
confeccionada em borracha sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte,
assegurando deslizamento suave em todo o percurso, durante a aspiração e/ou injeção, não se
separa a haste, apresentando espessura adequada que facilita a visualização da dosagem, a
embalagem deverá estar de acordo c/ o dispositivo da lei nº. 8078/90 art. 31 – R$ 0,36 (trinta e
seis centavos) Un – SR, Item 223 – Sonda aspiração traqueal no. 08 c/ válvula intemit embalagem
com dados de identificação. Procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,55 (cinquenta e
cinco centavos) Un – Markmed, Item 232 – Sonda de aspiração no. 6 (aspiração traqueal)
embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no M.S. – R$
0,50 (cinquenta centavos) Un – Markmed, Item 234 – Sonda de aspiração no. 14 embalagem com
dados de identificação e procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 0,60 (sessenta
centavos) Un – Markmed, Item 236 – Sonda de folley nº. 16 c/ 02 vias, confeccionada material
siliconizado em borracha natural, deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada
sonda deverá apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e
permanente, embalagem individual eterol c/ dados de identificação e data de procedência, validade
e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos) Un –
Descarpack, Item 237 – Sonda de folley nº. 18 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá
apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente,
embalagem individual eterol c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de
esterilização. Registro M.S. – R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos) Un – Descarpack,
Item 238 – Sonda de folley nº. 18 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha
natural, deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá apresentar
o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem
individual eterol c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização.
Registro M.S. – R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos) Un – Descarpack, Item 240 –
Sonda de folley nº. 22 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural,
deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá apresentar o numero
e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente, embalagem individual eterol
c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S.
– R$ 2,58 (dois reais e cinquenta e oito centavos) Un – Descarpack, Item 242 – Sonda de folley
nº 24 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, deverá ser arredondada
c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda devera apresentar numero e a capacidade do balão
estampados em o local visível e permanente, embalagem individual estéril c/ dados de identificação
e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,58 (dois reais e
cinquenta e oito centavos) Un – Descarpack, Item 256 – Sonda uretral n. 12. Estéril. Confeccionada
em polivinil atoxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm,
embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e
tempo de validade. Registro no M.S. (Mark Med) – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – Markmed,
Item 257 – Sonda uretral n. 12. Estéril. Confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. (Mark
Med) – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – Markmed, Item 279 – Termohigrometro digital de uso
interno/externo para leitura de temperatura interna e externa e umidade relativa, com memória de
máxima e mínima resolução 0,1ºc e 1% de VR e precisão mínima de+ou- 1ºc e +ou- 5% VR – R$
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68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos) Un – Supermedy, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 72.602,90 (setenta e dois mil, seiscentos e dois reais e noventa centavos);
Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda.: Item 56 – Campo operatório descartável 45cm x 50cm (cf.
portaria 106/2003-Inmetro) constituído de fios 100% algodão, alvejado e hidrofobizado, com 04
camadas sobrepostas bordas overlocadas, contendo 01 cadarço em uma das extremidades de
aprox. 30cm, peso 35g c/filamento radiopaco – NBR 146767 – R$ 1,23 (um real e vinte e três
centavos) Un – Valentinna, Item 194 – Papel grau cirúrgico - tamanho 150 mm x 250 mm resistente
a esterilização e ao manuseio, atóxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente,
descartável, tamanho 150 x 250, embalagem com 200 de identificação e procedência e validade
registro no M.S. Com fita protetora autocolante. – R$ 0,28 (vinte e oito centavos) Un – Hospflex,
Item 198 – Papel grau cirúrgico - tamanho 200mm x 330mm resistente a esterilização e ao
manuseio, atóxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente, descartável, tamanho
200x330, embalagem com 200 unidades. com fita protetora identificação e procedência e validade
registro no MS. – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – Hospflex, Item 199 – Papel grau cirúrgico tamanho 300mm x 500mm resistente a esterilização e ao manuseio, atóxico c/ uma face branca
opaca e a outra transparente, descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de
identificação e procedência e validade registro no M.S. Com fita protetora autocolante. – R$ 1,15
(um real e quinze centavos) Un – Hospflex, perfazendo o valor total da contratação em R$
1.033,50 (um mil e trinta e três reais e cinquenta centavos); Vale Comercial EIRELI: Item 11 –
Agulha descartável, 20 x 5,5 tipo: hipodérmica, tamanho: 20 x 5,5 apresentação: estéril, com
bisel trifacetado e canhão plástico resistente e atóxico material: em aço inox, siliconizada
embalagem: cx c/ 100 un especificação complementar: embalada individualmente em blister de
acetato de celulose e papel grau cirúrgico com data de fabricação e validade impressos na
embalagem. – R$ 0,10 (dez centavos) Un – Labor Import, Item 12 – Agulha descartável, 20 x 5,5
tipo: hipodérmica tamanho: 20 x 5,5 apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão plástico
resistente e atoxico material: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un especificação
complementar: embalada individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico
com data de fabricação e validade impressos na embalagem – R$ 0,10 (dez centavos) Un –
Labor Import, Item 14 – Agulha descartável, 25 x 7,0, tipo: hipodérmica tamanho: 25 x 7,0,
apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atoxico material de
fabricação: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un – R$ 0,10 (dez centavos) Un –
Descarpack, Item 15 – Agulha descartável, 25 x 7,0, tipo: hipodérmica tamanho: 25 x 7,0,
apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico material de
fabricação: em aço inox, siliconizada embalagem: cx c/ 100 un, especif. complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem. (Solidor) – R$ 0,10 (dez centavos) Un – Descarpack, Item
17 – Agulha descartável, 40 x 12, tipo: hipodérmica tamanho: 40 x 12, apresentação: estéril, com
bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: cx c/ 100 un, especificação complementar: embalada individualmente
em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade
impressos na embalagem. – R$ 0,11 (onze centavos) Un – Descarpack, Item 24 – Álcool iodado
0,1% frs c/ 1 litro com embalagem opaca. dados e procedência data de validade. identificação e
registro no M.S. Frs 1000ml. – R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) Lt – Prolink, Item 37 – Atadura
tipo crepom, 10cm x 4,5m - pct. c/ 12 un. Pacote c/ 12 unidades. Com 13 fios/cm2, confeccionada
com 100% algodão cru, com bordas delimitadas, acabadas e elasticidade, adequadamente
enrolada (uniformemente de forma cilíndrica), isento de defeitos, embalagem com dados de
identificação, procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 0,40 (quarenta centavos) Rol
– Orthocrem, Item 66 – Capa p/ colchão caixa de ovo (impermeável)100% PVC macio. Medidas:
1,88c x 0,90l x 0,06al tecido antialérgico e com tecnologia anti ácaros, fecho ziper – R$ 140,00
(cento e quarenta reais) Un – Zedamed, Item 67 – Carvão ativado vegetal em pó com alto grau de
pureza frasco de 1 k – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Frs – Synth, Item 72 – Cateter intravenoso
g 18 x 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a
torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo
sanguíneo com filtro tamanho g18x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com sistema de proteção da
agulha apss punção, com conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem individual, em
material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e o produto deverá obedecer a
legislação atual vigente. – R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) Un – Descarpack, Item 73 –
Cateter intravenoso g 20 x 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, esterilm em poliuretano,
resistente, flexivel a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado,
com camara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g20x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com
sistema de protecao da agulha após punção, com conector rígido, tipo luer lock embalado em
embalagem individual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica e o
produto deverá obedecer a legislação atual vigente. – R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove
centavos) Un – Descarpack, Item 74 – Cateter intravenoso g 22 x 1 ¼ com dispositivo de
segurança, radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a torção, transparente,
siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com camarade refluxo sanguíneo com filtro
tamanho g22x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com sistema de proteção da agulha após punção, com
conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente.
– R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos) Un – Descarpack, Item 75 – Cateter intravenoso
no. 24g radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a torção, transparente,
siliconizado,sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo sanguíneo com filtro
tamanho g24x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com sistema de proteção da agulha após punção, com
conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica e o produto devera obedecer a legislação atual vigente.
– R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) Un – Descarpack, Item 76 – Cateter acesso
venoso central mono lumem 14g confeccionado em poliuretano, termossensível e radiopaco
14ga x 20 cm, guia metálica o 32x45cm composta em j. sistema de sutura opcional agulha
introdutora 18ga x 6,35cm, seringa de 5 cc, dilatador de vaso, embalagem estéril c/ dados de
identificação calibre nº 14 , validade e reg. no M.S. – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un –
Biomedical, Item 80 – Cloreto de sódio 20% 10 ml. – R$ 0,59 (cinquenta e nove centavos) Amp –
Farmace, Item 93 – Detergente enzimático 4 enzimas (1litro) – R$ 18,00 (dezoito reais) Lts – Vic
Pharma, Item 98 – Dreno Penrose n:04 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato
tubular, uniforme em toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados
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de identificação e procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 4,24 (quatro reais e vinte e
quatro centavos) Un – Waltex, Item 103 – Dreno de tórax n:32 – (PVC) atóxico, flexível, translucido,
com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de rx. Com conector
universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme
plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem
individual e registro no MS. – R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) Un – CPL, Item 104
– Dreno de tórax n:36 – (PVC) atóxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido
longitudinal para localização do tubo, através de rx. Com conector universal de fácil adaptação.
Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com
data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$
5,00 (cinco reais) Un – CPL, Item 105 – Dreno de tórax n:38 – (PVC) atóxico, flexível, translucido,
com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de rx. Com conector
universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme
plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem
individual e registro no MS. – R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco centavos) Un – CPL, Item 106
– Dreno de tórax no. 34 de silicone rígido, descartável, com conector p/ adaptação do dreno de
tórax, esterilizado em embalagem c/ filme plástico e papel cirúrgico com data de esterilização,
numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 5,00 (cinco reais) Un
– CPL, Item 107 – Eletrodo cirúrgico alca retangular 10mmx15mm ginecológico. Acel0029 – R$
41,00 (quarenta e um reais) Un – Deltronix, Item 121 – Fio Catgut s g313 2,0 75cm c/a3/8 cilind fio
cirúrgico absorvível catgut simples 2.0, fio 70cm com agulha 3/8 circulo cilíndrico, 31mm (gastro).
Acondicionado em envelope secundário, estéril, em embalagem individual que facilite a identificação
imediata e a manipulação do produto. Embalagem com dados de identificação, procedência,
validade e registro no M.S. – R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) Un – Bioline, Item 122 – Fio
cirúrgico absorvível catgut simples 5.0 70cm com agulha 1/2 circulo cilíndrica com 22mm (gastro).
Acondicionado em envelope secundário estéril em embalagem individual que facilite a identificação
imediata e a manipulação do produto embalagem com dados de identificação e procedência de
validade e registro no M.S. – R$ 140,00 (cento e quarenta reais) Cx – Bioline, Item 123 – Fio
cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida, 2.0 (nylon) com 45cm, agulha 31mm, com
curvatura de 3/8 circulo triangular, cor preto (Cuticular) – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline,
Item 124 – Fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0 nylon com 45 cm agulha
30mm com curvatura de 3/8 circulo triangular cor preto cuticular acondicionado em envelope
secundário estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação
do produto devera constar o registro no M.S. – R$ 60,00 (sessenta reais) Cx – Bioline, Item 125
– Fio de nylon 5.0 caixa c/ 24 unidades ethicon – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 126
– Fio de nylon 3.0 caixa c/ 24 unidades ethicon – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 127
– Fio de nylon 4.0 caixa c/ 24 unidades ethicon – R$ 50,00 (cinquenta reais) Cx – Bioline, Item 130
– Fio nylon 3.0 45cm c/ agulha 3/8 24mm fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de polamida 4.0
com 45 cm, com agulha 24mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto. (Cuticular)
Acondicionado em envelope secundário, estéril. Em embalagem individual que facilite a identificação
imediata e a manipulação do produto. Deverá constar o registro no M.S. – R$ 60,00 (sessenta
reais) Cx – Bioline, Item 131 – Fio nylon 4.0 45cm c/ agulha 3/8 – 19mm fio cirúrgico inabsorvivel
monofilamentar de polamida 4.0 com 45 cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo triangular.
Cor preto. Acondicionado em envelope secundário, estéril. Em embalagem individual que facilite
a identificação imediata e a manipulação do produto. Deverá constar o reg no M.S. – R$ 74,90
(setenta e quatro reais e noventa centavos) Cx – Bioline, Item 132 – Fio nylon 5.0 45cm c/agulha
3/8 – 19mm fio cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de polamida 5.0 c/ 45 cm, com agulha 19mm,
curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto. (Cuticular) Acondicionado em envelope secundário,
estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto.
Deverá constar o registro no M.S. – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Cx – Bioline, Item 134 – Fita
micropore 10cm x 10cm fita hipoalergênica p/ curativos em geral cofeccionada c/ não tecido,
massa adesiva a base de poliacrilato hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua
extensão, c/ dimensão de 10 cm x 10 m, cor branca com capa, excelente isenta de sujidades,
enrolada em carretel, 10 cm adesão em embalagem c/ dados de identificação, procedência,data
de validade e registro no M.S. – R$ 9,00 (nove reais) Rol – Ciex, Item 135 – Fita micropore 10cm
x 10cm fita hipoalergenica p/ curativos em geral cofeccionada c/ não tecido, massa adesiva a
base de poliacrilato hipoalergênico distribuída uniformemente em toda sua extensão, c/ dimensão
de10 cm x 10 m, cor branca com capa, excelente isenta de sujidades, enrolada em carretel,
adesão em embalagem c/ dados de identificação, procedência, data de validade e registro no
M.S. – R$ 9,00 (nove reais) Rol – Ciex, Item 143 – Gel para uso em ultrassom. Galão de 05 litros
gel para ultra-sonografia, ECG, fabricado c/ materia de prima de alta qualidade não gorduroso,
hidratante, solúvel em água e de fácil remoção, ph neutro, embalagem com dados de identificação
procedência. prazo de validade de 1 ano no mínimo. A partir da data de entrega. – R$ 23,50 (vinte
e três reais e cinquenta centavos) Gal – Multigel, Item 144 – Glicose 50% 20 ml – R$ 1,30 (um real
e trinta centavos) Amp – Samtec, Item 157 – Lençol descartável 50cm x 50m hospitalar de papel
100% celulose virgem branco luxo de fibras longas medida: 50cm x 50m. (Pocos Pel) – R$ 8,19
(oito reais e dezenove centavos) Rol – Fortclin, Item 158 – Lençol descartável 70cm x 50m,
hospitalar de papel 100% celulose virgem branco luxo de fibras longas medida: 70cm x 50m. – R$
11,10 (onze reais e dez centavos) Rol – Fortclin, Item 159 – Luva - luva nitrílica de procedimento
não cirúrgico luva de procedimento não cirúrgico tamanho XP fabricada em borracha sintética
hipoalergênica sem pó ambidestra indicada para proteção de profissionais em procedimento
médicos e odontológicos descartável embalagem com dados de identificação e procedência
data de validade e registro no M.S. Caixa com 100unidades – R$ 21,00 (vinte e um reais) Cx –
Descarpack, Item 160 – Luva de vinil - tam: P transparente. lubrificada em pó bioabsorvivel
produto não estéril. Fabricada em PVC. Aprovado pelo M.S. Caixa com 100 unidades. – R$ 16,20
(dezesseis reais e vinte centavos) Cx – Descarpack, Item 195 – Papel grau cirúrgico - tamanho
150mm x 300 mm resistente a esterilização e ao manuseio, atóxico c/ uma face branca opaca e
a outra transparente, descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de identificação e
procedência e validade registro no M.S. Com fita protetora autocolante – R$ 0,46 (quarenta e seis
centavos) Un – Hospflex, Item 196 – Papel grau cirúrgico - tamanho 150mm x 300 mm resistente
a esterilização e ao manuseio, atóxico c/ uma face branca opaca e a outra transparente,
descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de identificação e procedência e validade
registro no M.S. Com fita protetora autocolante – R$ 0,46 (quarenta e seis centavos) Un –
Hospflex, Item 200 – Papel grau cirúrgico - tamanho 450mm x 600mm papel grau cirúrgico
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resistente a esterilização e ao manuseio, atóxico, com uma face branca opaca e a outra
transparente, descartável, tamanho 450mm x 600mm, com fita protetora. Com dado de identificação
e procedência. Validade e registro no M.S. Embalagem com 200 unidades. – R$ 2,75 (dois reais
e setenta e cinco centavos) Un – Hospflex, Item 206 – Pulseira plástica identificadora – adulto
para identificação de paciente adulto com logomarca, impermeável, hipoalergênica, com fecho
indestrutível, com área de inscrição que permite o uso de caneta esferográfica de forma indelével
medindo 2,5 x 6,2 cm de comprimento e comprimento total de 25cm. – R$ 0,42 (quarenta e dois
centavos) Un – Vitalmed, Item 207 – PVPI degermante almotolia pronta 100 ml. Embalagem com
dados de procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos)
Un – Vic Pharma, Item 220 – Solução aquosa de PVPI a 1% s/ degermante uso tópico almotolia
pronta para uso 100ml reg. no M.S. – R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) Frs – Vic Pharma,
Item 221 – Solução glicerinada 12% 500 ml sistema fechado. – R$ 9,40 (nove reais e quarenta
centavos) Frs – JP, Item 225 – Sonda de aspiração no. 10 embalagem com dados de identificação
e procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – CPL, Item
226 – Sonda de aspiração no. 10 embalagem com dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no M.S. – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – CPL, Item 227 – Sonda de
aspiração no. 12 embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,50 (cinquenta centavos) Un – CPL, Item 235 – Sonda de folley nº. 14 c/
02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural, deverá ser arredondada c/
dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá apresentar o numero e a capacidade do balão
estampados em local visível e permanente, embalagem individual eterol c/ dados de identificação
e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,60 (dois reais e
sessenta centavos) Un – Solidor, Item 239 – Sonda de folley nº. 20 c/ 02 vias, confeccionada
material siliconizado em borracha natural, deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais,
cada sonda deverá apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível
e permanente, embalagem individual eterol c/ dados de identificação e data de procedência,
validade e tipo de esterilização. Registro M.S. – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Un –
Advantive, Item 241 – Sonda de folley nº 22 c/ 03 vias, confeccionada material siliconizado em
borracha natural, devera ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá
apresentar o numero e a capacidade do balão estampados em local visível e permanente,
embalagem individual estéril c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de
esterilização. Registro M.S. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Solidor, Item 243 –
Sonda de folley nº 08 c/ 02 vias, confeccionada material siliconizado em borracha natural,
deverá ser arredondada c/ dois orifícios contra laterais, cada sonda deverá apresentar numero
e a capacidade do balão estampados em o local visível e permanente, embalagem individual
estéril c/ dados de identificação e data de procedência, validade e tipo de esterilização. Registro
M.S. – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Un – Solidor, Item 244 – Sonda gástrica no. 04
descartável, confeccionada em polivinil, atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/
orificio na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/
no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificação e
procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro no M.S. – R$ 0,62 (sessenta e dois
centavos) Un – CPL, Item 245 – Sonda gástrica no. 08 descartável, confeccionada em polivinil,
atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orificio na extremidade distal, distribuídos
uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento,
embalagem individual com dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de
esterilização. Registro no M.S. – R$ 0,79 (setenta e nove centavos) Un – CPL, Item 260 – Sonda
uretral no. 20 confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada, transparente incolor com
comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência
data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,80 (oitenta centavos) Un –
CPL, Item 261 – Sonda uretral no. 20 confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada,
transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de
identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. registro no M.S. – R$ 0,80
(oitenta centavos) Un – CPL, Item 263 – Sonda uretral no. 24 confeccionada em polivinil atóxico,
flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual,
estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade.
Registro no M.S. – R$ 1,19 (um real e dezenove centavos) Un – Medsonda, Item 266 – Soro
fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa 1000ml – R$ 12,30 (doze reais e trinta centavos) Un –
Becker, Item 268 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa 100ml – R$ 4,37 (quatro reais e
trinta e sete centavos) Un – JP, Item 269 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa 100ml –
R$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete centavos) Un – JP, Item 270 – Soro fisiológico cloreto de sódio
0,9% bolsa 250ml – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Un – Fresenius, Item 271 – Soro
fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa 250ml – R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Un
– Fresenius, Item 272 – Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9% bolsa 500ml – R$ 8,00 (oito reais)
Un – Becker, Item 273 – Soro glicofisiológico 500ml bolsa – R$ 6,60 (seis reais e sessenta
centavos) Frs – JP, Item 274 – Suporte de parede p/ caixa de descarte de material perfuro
cortante contaminado - cap da caixa 13l (de acordo com NBR 13853 e registro pelo MS). – R$
23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos) Un – Descarpack, Item 290 – Tubo endotraqueal
descartável s/b 12=3,0 transparente (infantil) siliconizado confeccionado em latex, c/ extremidades
p/ conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e data de validade e
registro no M.S. – R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) Un – Solidor, Item 291 – Tubo endotraqueal
descartável transparente (infantil) siliconisado s/b nº 2.0 confeccionado PVC, c/ extremidades
para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo obedecer aos padrões
usuais de fabricação, embalagem c/ dados de identificação, procedência e data de validade e
registro no M.S. – R$ 3,20 (três reais e vinte centavos) Un – Vital Gold, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 243.431,45 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e um
reais e quarenta e cinco centavos); C.B.S. Médico Científica S/A: Item 148 – Indicador biológico
p/ vapor (03 horas) indicador biológico para vapor do tipo auto contido com tempo de resposta
final negativa em 3 horas por método de fluorescência para o monitoramento biológico de ciclos
de esterilização a vapor saturado sob pressão composto por uma tira de papel contendo uma
população microbiana mínima de 100.000 cem mil esporos secos e padronizados de geobacillus
stearothermophilus atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada a tira contendo esporos
deve estar acondicionada em uma ampola plástica termorresistente contendo um ampola de
vidro lacrada com caldo nutriente própio para crescimento dos microorganismos a ampola plástica
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deve ser fechada por uma ampola marrom com aberturas laterais e protegida por papel filtro
hidrofóbico. cada ampola possuindo um rotulo externo que informa o nome do produto lote
validade contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição
que diferencia as ampolas processadas das não processadas com registro no M.S. com
consignação de incubadora. – R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) Un – 3M, Item 208
– Reservatório para ambu – R$ 33,09 (trinta e três reais e nove centavos) Un – Protec, Item 209
– Reservatório para ambu (infantil) – R$ 33,09 (trinta e três reais e nove centavos) Un – Protec,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.183,54 (três mil, cento e oitenta e três reais e
cinquenta e quatro centavos); Promédica Medservice Ltda.: Item 31 – Aparelho de pressão
(adulto) digital automático de braço. indicador de arritmia cardíaca. com indicador gráfico de nível
de hipertensão e memoria, totalmente automático: medidor de presso e pulsão. verificado e
aprovado pelo Inmetro – R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) Un – Gtech GP300, Item 52
– Bobina para ECG ar-1200 com sensor, medida 120mm x 20m. – R$ 15,80 (quinze reais e oitenta
centavos) Un – Tecnoprint, Item 78 – Clips em plástico para ECG - adulto – R$ 37,80 (trinta e sete
reais e oitenta centavos) Un – Global Tech, Item 108 – Eletrodo cirúrgico alca retangular
10mmx20mm ginecológico. Acel0028 – R$ 82,00 (oitenta e dois reais) Un – Similar, Item 109 –
Eletrodo cirúrgico alca retangular 15mmx30mm ginecológico. Acel0037 – R$ 82,00 (oitenta e dois
reais) Un – Similar, Item 111 – Eletrodo multifuncional ad. Sensor rcp. Cpr statpadz eletrodo para
estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero solido, gel adesivo e elemento condutivo
em estanho. Embalado em lamina multi camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da
embalagem. Deve possuir sensor de rcp que informa profundidade e frequência durante a rcp e
desenho do correto posicionamento do paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de ate 18
meses para uso adulto; original para uso em desfibrilador externo automático marca zoll aed
plus. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e esterno com area
total mínima de 165cm 2. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência,
prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto – R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais) Un – Zoll, Item 192 – Papel crepado verde 30 x 30cm – cx. c/
500 unid. – R$ 117,00 (cento e dezessete reais) Un – Cipamed, Item 197 – Papel grau cirúrgico tamanho 200mm x 330mm resistente a esterilização e ao manuseio, atóxico c/ uma face branca
opaca e a outra transparente, descartável, tamanho 200x330, embalagem com 200 unidades.
Com fita protetora identificação e procedência e validade registro no M.S.. – R$ 0,50 (cinquenta
centavos) Un – Cipamed, perfazendo o valor total da contratação em R$ 15.772,20 (quinze mil,
setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos); Distrilaf Distribuidora de Medicamentos
Ltda.: Item 07 – Agulha de raqui, spinocan no. 25 anestesia bd cx c/ 24 unidades – R$ 9,70 (nove
reais e setenta centavos) Cx – BD, Item 08 – Agulha descartável 25 x 8,00 tipo: hipodérmica,
tamanho: 25 x 8,0 apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão plástico resistente e
atóxico, material de fabricação: em aço inox, siliconizada, embalagem: cx. c/ 100 un especificação
complementar: embalada individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico,
com data de fabricação e validade impressos na embalagem. – R$ 0,09 (nove centavos) Un – BD,
Item 09 – Agulha descartável, 13 x 4,5 tipo: hipodérmica, tamanho: 13 x 4,5 apresentação: estéril,
com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, material de fabricação: em aço
inox, siliconizada, embalagem: caixa c/ 100 un especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem – R$ 0,09 (nove centavos) Un – BD, Item 10 – Agulha
descartável, 13 x 4,5 tipo: hipodérmica, tamanho: 13 x 4,5 apresentação: estéril, com bisel
trifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, material de fabricação: em aço inox,
siliconizada embalagem: caixa c/ 100 un especificação complementar: embalada individualmente
em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação e validade
impressos na embalagem – R$ 0,09 (nove centavos) Un – BD, Item 16 – Agulha descartável, 30
x 8mm hipodérmica descartável siliconizada, estéril, 30x8mm, haste de aço, inoxidável, com
ponta bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa
e outros dispositivos, protetor plástico embalagem individual c/ abertura asséptica. devera constar
externamente dado de identificação, procedência, tipo esterilização, data de validade, nº de lote,
de Reg. no M.S. (caixa c/ 100 unidades). (Injex) – R$ 0,09 (nove centavos) Un – BD, Item 84 –
Conector valvulado sistema fechado utilizado como ponto de acesso na administração de soluções/
medi- camentos ou para retirada de fluidos. Conexão direta sem o uso de agulhas de corpo
transparente válvula de auto bloqueio a prova de vazamento, inserção em silicone com superfície
plana lisa e de fácil desinfecção que proporciona uma vedação hermética entre o luer e a válvula
isenta de metal latex freemlivre de dehp possui acionamento direto – R$ 4,16 (quatro reais e
dezesseis centavos) Un – BD, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.347,70 (três mil,
trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos); e Lumar Comércio de Produtos
Farmacêuticos Ltda.: Item 02 – Ácido peracético para desinfecção de alto nível a 0,2%. Atoxico,
sem efeito residual para o enxágue comum, não pode ser usado em artigo de alumínio anotizados,
biodegradável, pode ser manipulado com máscara facial descartável por não ser tóxico e não
necessita o uso de exaustor com reg no M.S. – R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) Gal –
Ecoper, Item 03 – Água destilada - frs. 1000Ml para uso no processo de esterilização em
autoclave não estéril – R$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos) Frs – Cinord Sudeste, Item 04
– Água destilada 10ml estéril. Para injeção – R$ 0,40 (quarenta centavos) Amp – Equiplex/GO,
Item 05 – Água oxigenada 10 volume c/ 1000 ml. com embalagem plástica reforçada, com tampa
lacrada, dados de procedência, data de validade identificação e registro no M.S. – R$ 4,28
(quatro reais e vinte e oito centavos) Lt – Farmax, Item 06 – Água oxigenada 10 volume c/1000
ml. com embalagem plástica reforçada, com tampa lacrada, dados de procedência, data de
validade identificação e registro no M.S. – R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos) Lt –
Farmax, Item 13 – Agulha descartável, 25 x 6,0 tipo: hipodérmica, tamanho: 25 x 6,0 apresentação:
estéril, com bisel trifacetado e canhão de plástico resistente e atóxico, material de fabricação: em
aço inox, siliconizada, embalagem cx c/ 100 un, especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico, com data de fabricação
e validade impressos na embalagem – R$ 0,10 (dez centavos) Un – Injex, Item 20 – Álcool etílico
hidratado 70% embalagem comum, dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos) Frs – Parecis Sulmar, Item 21 –
Álcool etílico hidratado 70%embalagem comum, dados de identificação e procedência, data de
validade e registro no M.S. – R$ 6,29 (seis reais e vinte e nove centavos) Frs – Parecis Sulmar,
Item 25 – Algodão hidrofilo - (pct 500 gr) em camadas sobrepostas formando uma manta com
espessura uniforme, homogênea, macia cor branca, isento de impurezas, ácidos, álcalis, alvejante
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óptico, amido, boa absorção e retenção de líquidos inodoro, enrolado com papel apropriado em
toda a sua extensão, apresentado em rolos, contendo 500gr e embaladas individualmente com
descrição de sua procedência, data de validade e registro no M.S. – R$ 10,00 (dez reais) Rol –
Nortextil, Item 26 – Algodão hidrofilo - (pct 500 gr) em camadas sobrepostas formando uma manta
com espessura uniforme, homogênea, macia cor branca, isento de impurezas, ácidos, álcalis,
alvejante óptico, amido, boa absorção e retenção de líquidos inodoro, enrolado com papel
apropriado em toda a sua extensão, apresentado em rolos, contendo 500gr e embaladas
individualmente com descrição de sua procedência, data de validade e registro no M.S. – R$
10,00 (dez reais) Rol – Nortextil, Item 28 – Almotolia plástica transparente cap. 250ml – R$ 2,90
(dois reais e noventa centavos) Un – G G Industria, Item 29 – Aparelho de barbear descartável,
c/ 2 laminas em aço inoxidável revestido c/ platina cromo e poli-tetrafluoretileno, resinas
hemoplásticas hidratantes e alumínio com dados de identificação e procedência – R$ 0,86
(oitenta e seis centavos) Un – Joao Med, Item 61 – Canula de traqueostomia desc. no.6,0 c/b
confeccionada em material atóxico, flexivel, transparente, composto por canula externa com
balão, tampa de vedação, linha em local visível, acabamento que não cause traumatismo traqueal,
mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem estéril c/ dados de identificação
procedência, data e tipo da esterilização, e tempo de validade e registro no M.S. (CPL) – R$ 21,70
(vinte e um reais e setenta centavos) Un – Lamedid, Item 79 – Cloreto de sódio 0,9% 10 ml – R$
0,42 (quarenta e dois centavos) Amp – Equiplex/GO, Item 81 – Coletor de urina – adulto não
estéril. Frs. – R$ 0,29 (vinte e nove centavos) Un – J Prolab, Item 86 – Curativo antiséptico
confeccionado em não tecido de viscose e poliéster com adesivo termoplástico e papel siliconado.
Estéril antialérgico modelo a adulto embalagem com 500 unidade esterilizado com oxido de etileno
com dados de identificação e Reg. no M.S. – R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) Cx –
Deskarplas, Item 87 – Curativo transparente rolo 10cm x 10m filme adesivo transparente, de
poliuretano, não estéril, em rolo, impermeável a água e bactéria, flexível, complementado por
suporte quadriculado. Registro na Anvisa. Tamanho: do rolo 10cm x 10m. Os produtos, inclusive
em embalagens individuais devem conter dados com identificação, lote, data de fabricação e
validade, tipo de esterilização, atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e
registro no M.S. Prazo de validade no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de validade. –
R$ 68,00 (sessenta e oito reais) Rol – Cral, Item 89 – Descartador coletor p/ mat. perfuro cortante
3 l.(agulhas,seringas, laminas, bisturi, etc. fabr. Conforme ABNT NBR 13858 de maio /1997- IDT
NEA 55, cor amarela impr. cfe normas NBR 7500, c/ simbologia de material infectante e normas de
uso. kit composto de cx. fabricado em papelão ondulado com trava para lacre elimina uso de fita
adesiva, 2 alças duplas laterais, p/ transporte, evitando contato c/ o corpo ao ser transp. b cinto
e fundo protetores, fabr. em papelão couro (rígido) contra ref. c/ saco plástico amarelo, com
instrução de montagem impressa. c/ dupla finalidade: 1 tipo sacola p/ transporte, forração total
(interna) contra umidade da bandeja de forma baixa, impermeabilizada c/ resina ati umidade p/
recebimento de líquidos cx. com 10 unidades capacidade 03 litros. utilidade 2,3 litros – R$ 34,00
(trinta e quatro reais) Cx – Injex, Item 92 – Desincrostante cirúrgico de materiais pacote c/ 1 kg –
R$ 26,80 (vinte e seis reais e oitenta centavos) Pct – Cinord Sudeste, Item 95 – Dreno Penrose
n:01 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato tubular, uniforme em toda a sua
extensão, com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados de identificação e procedência.
validade e registro no M.S. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Madeitex, Item 96 –
Dreno Penrose n:02 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato tubular, uniforme
em toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis. embalagem com dados de identificação
e procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 2,05 (dois reais e cinco centavos) Un – Madeitex,
Item 97 – Dreno Penrose n:03 – estéril confeccionado em latex natural, flexível. Formato tubular,
uniforme em toda a sua extensão, com paredes finais maleáveis. Embalagem com dados de
identificação e procedência. Validade e registro no M.S. – R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco
centavos) Un – Madeitex, Item 99 – Dreno de tórax n:14 – (PVC) atoxico, flexível, translucido,
com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através de rx. Com conector
universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme
plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem
individual e registro no MS. – R$ 3,15 (três reais e quinze centavos) Cirurgica Brasil, Item 100 –
Dreno de tórax n:18 – (PVC) atoxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido
longitudinal para localização do tubo, através de rx. Com conector universal de fácil adaptação.
Fabricado em polietileno. Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com
data de esterilização, numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$
4,05 (quatro reais e cinco centavos) Un – Cirurgica Brasil, Item 101 – Dreno de tórax n:28 – (PVC)
atóxico, flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do
tubo, através de rx. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno.
Esterilizado em embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização,
numero de lote e validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 4,14 (quatro reais e
quatorze centavos) Un – Cirurgica Brasil, Item 102 – Dreno de tórax n:30 – (PVC) atóxico,
flexível, translucido, com filete radiopaco, no sentido longitudinal para localização do tubo, através
de rx. Com conector universal de fácil adaptação. Fabricado em polietileno. Esterilizado em
embalagem com filme plástico e papel cirúrgico, com data de esterilização, numero de lote e
validade na embalagem individual e registro no MS. – R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos)
Un – Cirurgica Brasil, Item 110 – Eletrodo descartável adulto p/ monitorização cardíaca, composta
de esponjas duplas com gel em kel c/ proteção ate a utilização, pino de encaixe em aço inox,
contra pino de prata / cloreto de prata suporte protetor poroso e hipoalergênico formato aro
flexível c/ adesivo hipoalergênico. embalagem secadas, individualmente, c/ dados identificação
e procedência, no M.S. – R$ 0,30 (trinta centavos) Un – Maxicor, Item 113 – Equipo macrogotas
com injetor lateral sistema fechado. Entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector plug.
Fabricado em pvc transparente e atoxico. Possui tubo flexível com comprimento aproximado de
1,2m. Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por oxido de etileno, com dados de
identificação. Validade. Procedência e registro no M.S. – R$ 1,24 (um real e vinte e quatro
centavos) Un – Olimed, Item 138 – Frasco para umidificador – R$ 15,95 (quinze reais e noventa
e cinco centavos) Frs – Protec Export, Item 141 – Gel p/ ecg-ultrassom frasco com 300ml gel para
ultra-sonografia, ecg, fabricado c/ matéria de prima de alta qualidade não gorduroso, hidratante,
solúvel em água e de fácil remoção, ph neutro, embalagem com dados de identificação e
procedência. A partir da data de entrega – R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) Frs –
Multigel, Item 149 – Indicador p/ teste Bowie & Diek - método utilizado p/ testar a eficiência do
sistema un de vácuo de autoclave. também conhecido como indicador específico para detectar
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a presença de ar residual, avaliar a penetração de vapor e detectar falhas no funcionamento da
bomba de vácuo. – R$ 6,09 (seis reais e nove centavos) Un – Clean Up, Item 150 – Lamina para
bisturi nº 23. Descartável, esteril, confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de
rebarbas e sinais de oxidação, deverá apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo
de bisturi padrão, devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade e
integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica,
acondicionada em caixas de acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 un por caixa,
embaladas c/ dados de identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,38 (trinta
e oito centavos) Un – Labor Import, Item 151 – Lamina para bisturi nº. 11 descartável, estéril,
confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação,
devera apresentar perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser
embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando
a abertura e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica, acondicionada em caixas de
acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 un por caixa, embaladas c/ dados de
identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,38 (trinta e oito centavos) Un –
Starmed, Item 152 – Lamina para bisturi nº. 15 descartável, estéril, confeccionada em aço
inoxidável de 1ª qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, devera apresentar
perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas
individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto, facilitando a abertura
e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica, acondicionada em caixas de acordo c/ o
dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 un por caixa, embaladas c/ dados de identificação e
procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,38 (trinta e oito centavos) Un – Starmed, Item 153
– Lamina para bisturi nº. 15 descartável, estéril, confeccionada em aço inoxidável de 1ª qualidade,
isenta de rebarbas e sinais de oxidação, deverá apresentar perfeitamente afiada adaptando-se
ao cabo de bisturi padrão, devendo ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidade
e integridade do produto, facilitando a abertura e transferência do conteúdo, c/ técnica asséptica,
acondicionada em caixas de acordo c/ o dispositivo da lei nº 8078/90 contendo 100 un por caixa,
embaladas c/ dados de identificação e procedência, validade e registro no M.S. – R$ 0,38 (trinta
e oito centavos) Un – Starmed, Item 155 – Lanceta p/ lancetador 30g espessura ultra fina com
ponta triangular para punção indolor, penetração consistente, esterilizadas por radiação gama.
Espessura 30g. Caixa c/100 unidades. – R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) Cx – Injex, Item
156 – Lenço p/ banho de pacientes em ambiente hospitalar. Descartável lenço não estéril com
textura que facilita a limpeza embalagem com dados de identificação e procedência data de
validade e registro M.S. – R$ 0,41 (quarenta e um centavos) Un – Amed S/A, Item 190 – Oxímetro
de dedo adulto portátil. Compacto destinado para verificação da SP02 e frequência cardíaca
modelo compacto e portátil visor com led's. Informa o nível da bateria no painel. O painel apresenta:
SPO2, FC e barra de intensidade da BPM. Desliga automático após retirar o dedo saturação de
oxigênio. BPM - frequência cardíaca batimentos por minuto. Em especificações técnicas: SPO2O a 100%. Faixa de BPM - 30 a 240. Alimentação - 2 pilhas alcalinas AAA. Consumo de energia
– menor 30 ma. Resolução – SPO2 +/- 1% - FC +/- 1BPM. Acompanha : duas pilhas alcalinas tipo
AAA e tira de suporte do equipamento para pendurar no pescoço. – R$ 51,00 (cinquenta e um
reais) Un – H7 Import, Item 218 – Seringa descartável 60 ml p/ lipoaspiração bico cateter
confeccionada em material atóxico e com resistência mecânica, constituído de corpo cilíndrico
com capacidade graduada, siliconizado, parede com espessura uniforme, a extr. distal deve
apresentar borda cont. c/ abas de forma a pertir cond. empunha de manuseio, deve possuir anel
de retenção que impeça o desprendimento do embolo cilindro, embolo haste de plat. devendo
apresentar na extrem proxima 1 pistão de vedação (stopper) ajustado ao cilindro impedindo
vazamento e assegurando o funcionamento p/ aspiração e inj. de fluidos a extr. distal c/ base p/
apoio dos dedos, satisfazendo as cond. de empunhadura e manuseio, escala grad. Em ml. Cores
contrastantes, c/ traços longos (div.) e curtos (subd.) aplicada a superfície externa do corpo, c/
alto grau precisão (isento de irregularidades entre os espaçamentos, traços e números de
inscrição claros. (SR) – R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos) Un – SR Rodrigues, Item 222 –
Sonda aspiração no. 4 – R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) Un – Medsonda, Item 228 – Sonda
de aspiração no. 16 embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 229 – Sonda de
aspiração no. 18 embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 230 – Sonda de
aspiração no. 18 embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) Un – Medsonda, Item 231 – Sonda de
aspiração no. 20 embalagem com dados de identificação e procedência, data de validade e
registro no M.S. – R$ 0,92 (noventa e dois centavos) Un – Markmed, Item 246 – Sonda gástrica
no. 12 descartável, confeccionada em polivinil, atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor,
c/ orificio na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e
c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificação e
procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro no M.S. – R$ 0,90 (noventa
centavos) Un – Medsonda, Item 247 – Sonda gástrica no. 18 descartável, confeccionada em
polivinil, atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orificio na extremidade distal,
distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de
comprimento, embalagem individual com dados de identificação e procedência, data de validade
e tipo de esterilização. Registro no M.S. – R$ 1,18 (um real e dezoito centavos) Un – Medsonda,
Item 248 – Sonda gástrica no. 20 descartável, confeccionada em polivinil, atóxico flexível,
siliconizado, transparente, incolor, c/ orificio na extremidade distal, distribuídos uniformemente
em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/ no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem individual
com dados de identificação e procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro no
M.S – R$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) Un – Medsonda, Item 249 – Sonda gástrica no. 20
descartável, confeccionada em polivinil, atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/
orificio na extremidade distal, distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/
no mínimo 126 cm de comprimento, embalagem individual com dados de identificação e
procedência, data de validade e tipo de esterilização. Registro no M.S – R$ 1,31 (um real e trinta
e um centavos) Un – Medsonda, Item 250 – Sonda gástrica no. 22 descartável, confeccionada
em polivinil, atóxico flexível, siliconizado, transparente, incolor, c/ orificio na extremidade distal,
distribuídos uniformemente em ate no máximo 0,7 cm de altura e c/no mínimo 126 cm de
comprimento, embalagem individual com dados de identificação e procedência, data de validade
e tipo de esterilização. Reg. no M.S. – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Medsonda,
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Item 251 – Sonda nasal p/ aspiração Enteral nº.08 adulto. Acompanhada fio c/ guia de inserção
com peso de aço inox na ponta c/ lubrificante conector com duas vias (injetor lateral). Não estéril.
Biomaterial de borracha de poliuretano radiopaco. Embalagem com dados de identificação e
procedência e registro M.S. – R$ 9,35 (nove reais e trinta e cinco centavos) Un – Solumed, Item
252 – Sonda p/ aspiração no. 12 embalagem com dados de identificação, procedência, validade
e registro no M.S. – R$ 0,56 (cinquenta e seis centavos) Un – Medsonda, Item 253 – Sonda uretral
n. 10. Estéril. Confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada, transparente incolor com
comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência
data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos)
Un – Medsonda, Item 254 – Sonda uretral n. 10. Estéril. Confeccionada em polivinil atóxico,
flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual,
estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade.
Registro no M.S. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) Un – Medsonda, Item 255 – Sonda uretral
n. 10. Estéril. Confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada, transparente incolor com
comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência
data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos)
Un – Medsonda, Item 258 – Sonda uretral n. 14. Estéril. Confeccionada em polivinil atóxico,
flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual,
estéril com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade.
Registro no M.S. – R$ 0,61 (sessenta e um centavos) Un – Medsonda, Item 259 – Sonda uretral
no. 18 confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada, transparente incolor com
comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência
data de esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,71 (setenta e um centavos) Un
– Medsonda, Item 262 – Sonda uretral no. 22 confeccionada em polivinil atóxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no
M.S. – R$ 1,08 (um real e oito centavos) Un – Markmed, Item 264 – Sonda uretral no. 16 Estéril.
Confeccionada em polivinil atóxico, flexível siliconizada, transparente incolor com comprimento
de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril com dados de identificação e procedência data de
esterilização e tempo de validade. Registro no M.S. – R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) Un
– Medsonda, Item 265 – Sonda uretral no. 16 Estéril. Confeccionada em polivinil atoxico, flexível
siliconizada, transparente incolor com comprimento de 38 a 40 cm, embalagem individual, estéril
com dados de identificação e procedência data de esterilização e tempo de validade. Registro no
M.S. – R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos) Un – Medsonda, Item 267 – Soro fisiológico 0,9%
ampola c/ 10 ml – R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) Amp – Equiplex/GO, Item 278 – Tampa luer
macho/fêmea p/ vedação de acesso em extensores indicada para vedara via de acesso (entrada/
saida) de extensões de equipos, seringas e cateteres que deixaram de receber infusão de soro,
água ou drogas, com isso protege contra infecção. Esterilizado por oxido de etileno; evita
infecção; produto plástico fabricado com polímero abs em formato de tampa com conicidade luer
universal – R$ 0,18 (dezoito centavos) Un – Joao Med, Item 281 – Termômetro clínico digital de
testa sem contato infra vermelho TCI1000 Incoterm 29880.00.01 e um instrumento projetado para
medir a temperatura do corpo humano e de objetos em geral com design compacto. O instrumento
tem a capacidade de realizar em 1 segundo além de contar com um visor com iluminação e
capacidade de memorizar as 10 ultimas medições, basta posicioná-lo cerca de 4-6cm da pessoa
objeto em questão, sua precisão faz desse um instrumento de grande confiabilidade para facilitar
ainda mais ele também possui um indicador de pilha com carga baixa e um indicador de nível de
conforto para a temperatura do corpo humano. Você ainda tem a opção de adquirir com certificado
de calibração rastreado RBC/INMETRO – R$ 60,00 (sessenta reais) Un – Ganesh, Item 282 –
Tintura de benjoim 20% almotolia 100 ml com dados de procedência data de validade e identificação
e registro no M.S. almotolia pronta para uso 100 ml. – R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos) Un
– Farmax, Item 286 – Tubo endotraqueal descartável c/b 20=5,0 transparente, siliconizado e
confeccionado em PVC, c/ extremidades para conexão dos aparelhos de anestesia e mascaras
faciais, devendo obedecer aos padrões usuais de fabricação, embalagem c/ dados de
identificação, procedência e embalagem data de validade e registro no M.S. – R$ 4,00 (quatro
reais) Un – Medix, Item 287 – Tubo endotraqueal descartável c/b 32=8,0 tubo endotraqueal desc.
transparente oral/nasal c/ balão nº 32 (8,0) em PVC estéril, com extremidades para conexão dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de
fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,40
(quatro reais e quarenta centavos) Un – Olimed, Item 288 – Tubo endotraqueal descartável
transparente oral/nasal c/ balão nº 26=6,5 em PVC estéril, com extremidades para conexão dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de
fabricação, embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,20
(quatro reais e vinte centavos) Un – Medix, Item 289 – Tubo endotraqueal descartável transparente
oral/nasal c/ balão nº 26=6,5 em PVC estéril, com extremidades para conexão dos aparelhos de
anestesia e mascaras faciais devendo a parte obedecer aos padrões usuais de fabricação,
embalagem c/ dados de identificação e tempo de validade, registro M.S. – R$ 4,20 (quatro reais
e vinte centavos) Un – Medix, perfazendo o valor total da contratação em R$ 51.770,53 (cinquenta
e um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 06 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022
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;
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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 contratação de empresa especializada
para execução de serviços incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e
disponibilização de equipamentos necessários para execução da coleta, transporte,
tratamento por tecnologia autorizada na legislação vigente e destinação final dos
resíduos de serviços de saúde enquadrados nos grupos A, B e E, gerados pelas
Unidades Básicas de Saúde, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor da empresa Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda., cujo valor da proposta foi
de R$ 4,26 (quatro reais e vinte e seis centavos) por quilograma, perfazendo o valor total
estimado da contratação em R$ 153.360,00 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 06 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2022
REGISTRO DE PREÇOS
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 gás liquefeito de petróleo (P-45), para suprimento de todas as
Unidades da Administração Direta, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Natal de Souza Pazoti – ME: Item 01
– Gás Liquefeito de Petróleo em Botijão 45kg. – R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais)
Botijão – Liquigás.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 12 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2022
REGISTRO DE PREÇOS
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 concreto betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.), determinando que
se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa DEF
Costa Transporte e Construtora Ltda.: Item 01 – Concreto betuminoso usinado à quente
(C.B.U.Q.) – R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais) por tonelada – DEF Costa.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 12 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2022
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
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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 01 (um) veículo – tipo
Sedan, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa
Companhia Mineira de Automóveis Ltda.: Item – 01 (um) veículo tipo Sedan, ano 2022,
capacidade 05 passageiros, 04 portas, 0 km, primeiro emplacamento, motor total flex / 82 cv (E)
75 cv (G) = mínimo, ar condicionado com filtro para poeira e pólen, direção hidráulica ou elétrica,
câmbio manual 05 velocidades à frente e 01 à ré, freios ABS, 02 air bag (motorista e passageiro),
reservatório de combustível mínimo 44 litros, vidros dianteiros elétricos e travas elétricas,
desembaçador no vidro traseiro, central multimídia, tomada 12 volts no console central, suporte
para celular, brake light, rodas em aço aro 15, pneu 195/75/R15, cinto de segurança dianteiro
com pré tensionador e traseiros de três pontos, inclusive o central, hodômetro geral e parcial
digital, sensor de estacionamento traseiro, bancos: do motorista com regulagem de altura, traseiro com encosto rebatível, com revestimento em tecido, com apoio de cabeça, pintura cor
branca padrão original de fábrica, garantia de no mínimo 12 meses, sem limite de quilometragem
com todos os equipamentos de segurança, exigidos pelo CONTRAN, 06 air-bags (duplo frontal,
duplo lateral e duplo de cortina), alarme antifurto, ar-condicionado, assistente de partida em
aclive, aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros, banco do
motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, chave tipo canivete
dobrável, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança traseiros
laterais e central de 3 pontos, computador de bordo, conjunto de alto falantes – 4 unidades (2
tweeters e 2 dianteiros), controlador de limite de velocidade, controle eletrônico de estabilidade
e tração, controles do radio e telefone no volante, direção elétrica progressiva, espelhos
retrovisores externos elétricos na cor do veículo, maçanetas externas na cor do veículo – R$
79.600,00 (setenta e nove mil e seiscentos reais) Un – GM / Chevrolet Onix Plus LT 1.0, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 79.600,00 (setenta e nove mil e seiscentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 18 de abril de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº: 4.546/2022
OBJETO: Inscrição em Competições Esportivas
CONTRATADAS: Federação Mineira de Voleibol e Federação Mineira de Basketball
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, Inc. I, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
do Município de Varginha.
Ana Paula C. De Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Contrato
Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:
:

020/2022. Datado de 14/04/2022.
Pregão Presencial nº 069/2022
A aquisição de 1 (um) veículo novo – Tipo Castramóvel
Município de Varginha e
LT Negócios e Empreendimentos Eirelli
R$ 250.000,00
120 (cento e vinte) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Leonardo de Oliveira Henrique

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de
Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo
relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo
de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da autuação, junto ao
Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para indicação do condutor
infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 11/04/2022 a 18/04/2022
Nome
Processamento Placa
Infração Data
Alvaro Luiz Botelho Nogueira
AG05938437 QOH-6E95 736-62 08/04/2022
Antonio Carlos Rocha Lima
AG05938415 QMX-5555 554-14 13/04/2022
Betania Merlim Silva
AG05938435 QOB-7C22 653-00 08/04/2022
Carolina Costa D Martin Favaro
AG05938298 GKF-3332 763-31 11/04/2022
Cristiano Raimundo Soares
AG05938050 DVO-3258 556-80 14/03/2022

Hora
09:28
10:01
08:48
16:27
09:59
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Nome
Processamento Placa
Cynthia Flores Corsetti
AG05937953 DPM-7G27
David Lewis Vaught
AG05936708 AFH-0191
Denis Gustavo Silva
AG05938055 GRI-9A52
Emtel Locadora Ltda
AG05938441 RNQ-9D49
Jacira Lemes Borges
AG05938171 QNT-4127
Jose Allan Laurico Maciel Da Cun AG05938250 RTH-6H09
Lucas Magalhaes Costa
AG05938502 ERC-4104
Lucia Elena Rocha
AG03648634 QWW-1217
Marcelo Henrique Sances De Lima AG05938226 OWN-6554
Marcelo Marques Viana
AG05937872 EZO-9D40
Marilda Candida Dos Santos
AG05938021 HNJ-9416
Ricardo Mateus Maciel
AG05938012 EWK-7529
Romulo Filipe Dos S Mendonca
AG05938403 HMT-2608
Silvia Aparecida De Carvalho
AG05938234 EBA-2C77

ABRIL DE 2022

Infração Data
562-22 05/04/2022
546-00 23/02/2022
554-14 14/03/2022
605-01 08/04/2022
556-80 29/03/2022
763-32 30/03/2022
763-31 11/04/2022
554-12 31/03/2022
554-14 30/03/2022
556-80 15/03/2022
736-62 26/03/2022
685-80 03/04/2022
763-31 08/04/2022
554-14 05/04/2022

Hora
15:28
09:02
10:42
10:10
17:41
10:53
16:44
15:03
10:05
17:57
16:53
16:39
07:44
08:10

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN/ VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta
por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 12/04/2022 a 14/04/2022
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Angenalda Aparecida Papini
AG05937019 PUN-8194 736-62 29/12/2021 130,16
Ja Serv De Alimentacao Eireli Me AG05937498 QNG-4C49 762-51 24/01/2022 293,47
Jose Sebastiao Andrade
AG05937565 DDW-8137 554-11 25/01/2022 195,23
Mer Borges
AG05937272 EIN-2A88 736-62 21/01/2022 130,16
Raquel Pereira Dos Reis Vazze
AG05937266 RNH-6J83 554-14 20/01/2022 195,23
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAIS 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 6728/
2020, notificar Preliminarmente MAYCON WELLDMAN DE OLIVEIRA, 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 Autuação: (Rua Braz Semionato, nº 85 Bairro:
Treviso - Quadra: J, Lote: 27).
Auto de Infração n° 1777/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 6728/
2020, notificar Preliminarmente GABRIEL SILVA CARVALHO, 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 Autuação: (Rua João de Deus, nº 493 Bairro: Res. Belo
Horizonte I - Quadra: D, Lote: 27).
Auto de Infração n° 1892/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 6728/
2020, notificar Preliminarmente LIDER TECNOLOGIA, ASSESSORIA, CONS. E INF. 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 Autuação: (Rua Maria Zilda
Paiva, Nº 475 Bairro: Alto da Vila Paiva - Quadra: A, Lote: 04).
Auto de Infração n° 1916/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 6728/
2020, notificar Preliminarmente TASSIA DE SOUSA DOMINGOS, 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 Autuação: (Rua Michel Mansur, S/Nº Bairro: Parque
Boa Vista - Quadra: 44, Lote: 07).
Auto de Infração n° 1934/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

ERRATA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2022

Onde se lê item "C":
2 - Dos requisitos para inscrição
Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá:
a. ser estudante do curso estudante dos cursos de Psicologia e Serviço Social, estando
regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino credenciadas pelo Ministério da
Educação e devidamente conveniadas com o Município de Varginha;
b. ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã
ou da tarde;
c. estar cursando do oitavo ao décimo período de Psicologia e Serviço Social;
d. não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de outro programa
de estágio remunerado;
e. não ser servidor público municipal.
LEIA-SE no ITEM "C":
2 - Dos requisitos para inscrição
Para concorrer a uma das vagas, o interessado deverá:
a. ser estudante do curso estudante dos cursos de Psicologia e Serviço Social, estando
regularmente matriculado e frequente em Instituições de Ensino credenciadas pelo Ministério da
Educação e devidamente conveniadas com o Município de Varginha;
b. ter disponibilidade de 6 (seis) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã
ou da tarde;
c. estar cursando do sétimo ao décimo período de Psicologia e Serviço Social;
d. não exercer as funções de estagiário em outra instituição ou participar de outro programa
de estágio remunerado;
e. não ser servidor público municipal.

=
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 6728/2020, notificar
Preliminarmente GABRIEL DE OLIVEIRA FREITAS, 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 Autuação: (Av. Sergio de Biagi Bueno, nº 870 Bairro: Jardim Bouganville
- Quadra: L, Lote: 15).
Auto de Infração n° 2119/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 NILO GOMES BASTES, para que no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir
desta publicação, providencie a capina, limpeza e manutenção constante do local retirando todo
lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: Av. dos
Imigrantes, n° 4360 - Bairro: Jardim das Oliveiras.
Auto de Infração n° 063/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
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 CARMEM DOROTÉIA RESENDE, para que no prazo de 7 (SETE) dias contados a
partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante da piscina sob pena de
multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Dr. Benevenuto Braz Vieira, n° 188 Bairro: Vila
Andere).
Notificação n° 0407/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMDEDICA Nº 01/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
COMDEDICA/VARGINHA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEHAD torna público o presente Edital de Chamamento Público
visando à seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC), interessadas em
celebrar Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de Varginha, e que tenham como foco de
atuação a defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município de Varginha.
1 PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de
parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social (SEHAD) e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente – COMDEDICA/VARGINHA, por meio da formalização de Termo de Fomento para
a consecução de ?nalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às
Organizações da Sociedade Civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, pelo Decreto Municipal 9.105, de 29 de novembro de
2018 e pelas demais normativas aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
2 DO VALOR GLOBAL, OBJETO E OBJETIVO DA PARCERIA
2.1 Os Termos de Fomento serão celebrados considerando as diretrizes estabelecidas pelo
COMDEDICA/Varginha no Plano de Ação e Aplicação Financeira em vigor e as diretrizes contidas
no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
2.2 O valor global do presente Edital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), provenientes de
participação do COMDEDICA/Varginha em Edital promovido pela empresa Furnas Centrais Elétricas
S.A no ano de 2021.
2.3 Serão selecionadas até 05 (cinco) propostas observando a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a celebração de termos de fomento, atendendo o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por proposta, conforme deliberação da 419ª plenária do COMDEDICA
e Resolução COMDEDICA n° 172022. Serão priorizadas propostas de entidades ainda não foram
contempladas com recurso de Furnas/ Edital 2021.
2.4 O objeto do Edital consiste na oferta de ações que tenham como foco a promoção, proteção
e defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes do município de Varginha, dentro da faixa
etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade incompletos, através de políticas públicas de
assistência social, educação, saúde, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras que
assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral e social, em condições de liberdade e
dignidade.
2.5 O objetivo do presente Edital é fortalecer a rede de atendimento à criança e ao adolescente
do município de Varginha-MG através do financiamento de projetos, programas, serviços e/ou
ações de Organizações da Sociedade Civil que atuam na perspectiva da promoção, proteção e
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, conforme o disposto no item 2.4.
2.6 Serão priorizadas as propostas de atendimento direto à criança e ao adolescente, não sendo admitidas propostas cujo valor seja integralmente utilizado para investimentos em aquisição,
construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de
uso exclusivo da política da infância e da adolescência. Admite-se o limite de 20% dos recursos
provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para estas finalidades.
3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
3.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim
consideradas aquelas de?nidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de
2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) Entidade privada sem ?ns lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social,
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas
para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de
projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público
e de cunho social distintas das destinadas a ?ns exclusivamente religiosos.
3.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) Estar com registro vigente, regular e atualizado perante o COMDEDICA/Varginha;
b) Estar em conformidade com as exigências da Lei 13.019/2014, apresentando a documentação
exigida no presente Edital.
3.3. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização de ações
coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares
à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, e dos arts.
45 a 48 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo a rede ser composta por:
a) uma “OSC celebrante” da parceria com a administração pública federal (aquela que assinar o
termo de Fomento), que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora
e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
b) uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a administração pública
federal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria de?nidas em comum
acordo com a OSC celebrante.
3.3.1 A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSCs
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executantes e não celebrantes mediante assinatura de termo de atuação em rede, que
especi?cará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e
os prazos que serão desenvolvidos pela OSC executante e não celebrante e o valor a ser
repassado pela OSC celebrante.
4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
4.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e ?nalidades de
relevância pública e social, bem como compativeis com o objeto do instrumento a ser pactuado
(art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º,
Lei nº 13.019, de 2014);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014).
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas
(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d)possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33,
caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e)possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação
do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33,
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº
8.726, de 2016);
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação
ou aquisição com recursos da parceria. Não será necessária a demonstração de capacidade
prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço fisico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput,
inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e §1º, do Decreto
nº 8.726, de 2016);
g) deter capacidade técnica e operacional (Anexo VII) para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, caput,
inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade
prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço fisico para o cumprimento
do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art.
26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
h) apresentar certidões de regularidade ?scal, previdenciária, tributária, de contribuições, de
dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº
8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI
e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simpli?cada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto ou normas regimentais com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, (art. 34, caput,
incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de
2016);
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da
Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
l) atender às exigências previstas na legislação especí?ca, na hipótese de a OSC se tratar de
sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014);
4.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput,
inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por a?nidade, até o segundo grau,
exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de
direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e
art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto
se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso
IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da
Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014
(art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 20 DE

21

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art.
39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de con?ança, enquanto
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).
5. COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1 A Comissão de seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público. A referida comissão foi constituída pelo COMDEDICA, considerando o
disposto no art. 2º e art 27 da Lei 13.019/2014.
5.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou
cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e
2º, do Decreto nº 8.726/2016).
5.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem
necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art.
14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
5.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para veri?car a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios
da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6. DA FASE DE SELEÇÃO
6.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas, conforme Decreto Municipal nº 9.105/
2018:
TABELA 1
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
DATAS
1
Publicação do Edital de Chamamento Público.
14/04/22
2
Envio das propostas pelas OSCs.
14/04/2022 a 16/05/2022
3
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.
17/05/2022 a 26/05/2022
4
Divulgação do resultado preliminar.
27/05/2022 a 30/05/2022
5
Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 31/05/2022 a 02/06/2022
6
Ciência aos interessados para ofertar, querendo,
contrarrazões ao recurso administrativo
03/06/2022 a 06/06/2022
7
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
07/06/2022 a 14/06/2022
8
Homologação e publicação do resultado definitivo da
fase de seleção, com divulgação das decisões
15/06/2022 a 17/06/2022
6.2 O envio de documentos deverá estar em conformidade com os prazos estabelecidos na
Tabela 1, cláusula 6.1.
6.3 Etapas de seleção:
Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico o?cial da Prefeitura Municipal de
Varginha (www.varginha.mg.gov.br), com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs e documentos para habilitação
O envelope contendo a proposta (Plano de Trabalho) e os documentos para habilitação deverá
ser protocolado exclusivamente na sede do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDEDICA/Varginha, situada à Avenida Benjamim Constant, nº.
1000 – Bloco I, Bairro: Nossa - Senhora de Fátima - Varginha/MG, de segunda-feira à sexta-feira,
no horário de 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, exceto em feriados e
pontos facultativos, em envelope lacrado contendo em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
Ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDEDICA/Varginha
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO:______________________________________________
Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente
solicitados pela administração pública.
Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma
proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada.
As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações (modelo sugerido no Anexo
II):
a) Descrição da realidade objeto da intervenção pretendida e do nexo entre essa realidade e o
projeto proposto;
b) Os objetivos gerais e específicos da parceria;
c) As metas que deverão ser atingidas e como serão medidas;
d) Os resultados esperados, bem como a forma de verificação do alcance dos objetivos e dos
resultados esperados;
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e) A forma e a frequência de acompanhamento, bem como o(s) responsável(s);
f) Adequação da proposta ao valor de referência constante no item 2.3 deste Edital, com menção
expressa ao valor global do projeto;
g) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente, por meio de experiência comprovada de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou
de natureza semelhante.
A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, devendo as páginas ser numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo (a) representante legal da Organização da
Sociedade Civil, ou, por procurador (a) regular e legalmente habilitado (a).
Verificada a existência de irregularidades formais (páginas numeradas sequencialmente,
rubricadas e assinadas pelo representante legal ou por procurador regular e legalmente habilitado), a Comissão de Seleção poderá convocar a Organização da Sociedade Civil, mediante
notificação por meio eletrônico (e-mail), para saná-las no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados do primeiro dia útil após a data de envio da notificação.
A notificação prevista deverá ser efetuada pela Comissão de Seleção dentro do prazo previsto
para análise das propostas.
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA/
Varginha não se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento
dos endereços eletrônicos (e-mail) fornecidos pelas organizações da sociedade civil proponentes.
No mesmo envelope lacrado, entregue nos termos da cláusula 6.3 deste edital, também deverá
constar toda a documentação capaz de habilitar a organização da sociedade civil no presente
chamamento público, a saber:
I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;
II – Habilitação Técnica;
III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos deste edital.
Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos:
I- cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e de eventuais alterações, em
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014;
II- cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
III- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido através do
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para comprovar que a organização
da sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo;
IV- cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e do Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF do (a) representante legal da organização da sociedade civil e Tesoureiro, bem
como do (a) procurador (a), se for o caso;
V- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o
estatuto social, bem como do (a) procurador (a), se for o caso, com endereço, telefone, endereço
de correio eletrônico, número e órgão expedidor do documento oficial de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles;
VI- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
VII - Certidão Negativa de Débitos Estadual;
VIII - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
IX- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
X- Certidão Negativa da Fazenda Municipal ;
XI- Cópia do Alvará de localização e funcionamento;
XII- Declarações, conforme Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, deste edital;
A organização da sociedade civil que não possuir parceria vigente junto ao Município de Varginha deverá apresentar a declaração constante no Anexo V deste edital, não sendo necessário
apresentar o Anexo VI.
A organização da sociedade civil que possuir parceria vigente junto ao Município Varginha,
deverá apresentar a declaração constante no Anexo VI deste edital, não sendo necessário
apresentar o Anexo V.
Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI a X, as
certidões positivas com efeito de negativas.
As organizações da sociedade civil deverão comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA/Varginha e a Secretaria Municipal de Habitação e
desenvolvimento Social - SEHAD, alterações em seus atos societários e/ou em seu quadro de
dirigentes, quando houver, no máximo em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
registro no órgão cartorial competente.
O estatuto social da organização da sociedade civil proponente deverá prever expressamente
em suas disposições os requisitos estabelecidos no artigo 33, incisos I, III e IV, da Lei Federal nº
13.019/2014, a saber:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
A ata de eleição e/ou posse deverá estar redigida em estrita consonância com as disposições do
estatuto social, mencionando expressamente em seu teor sobre a eleição e/ou sobre a posse de
seu atual quadro dirigente.
No caso do estatuto social estabelecer expressamente que os dirigentes da organização da
sociedade civil deverão ser eleitos e empossados para cumprimento do mandato, a respectiva
ata deverá mencionar expressamente a eleição e a posse, sob pena de não ser aceita para fins
de habilitação jurídica da organização da sociedade civil.
Para fins de comprovação do cumprimento do previsto no inciso IV do art. 33 da Lei Federal nº
13.019, de 2014, será considerada declaração de contador habilitado.
A declaração de contador habilitado deverá ser original ou cópia simples, mencionando
expressamente que a organização da sociedade civil possui escrituração de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com
carimbo, assinatura e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do
contador declarante.
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As certidões exigidas nos incisos VI a X, deverão estar vigentes na data de sua apresentação
pela organização da sociedade civil.
Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade com
fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista
(CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
Para a habilitação técnica, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes
documentos:
I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
b) currículos sucinto de profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
II - Declaração do (a) representante legal da organização da sociedade civil ou de seu (sua)
procurador (a) regular e legalmente habilitado (a), sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da proponente, e sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da
parceria.
III – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional.
A vigência, regularidade e atualização da inscrição da OSC perante o COMDEDICA serão verificadas pela própria Comissão de Seleção.
Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
Nesta etapa, de caráter eliminatório e classi?catório, a Comissão de Seleção analisará os
documentos para habilitação e as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes de acordo com os critérios da Tabela 2.
A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das
propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser
prorrogado por igual período, de forma devidamente justi?cada.
As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo.
A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento
apresentados no quadro a seguir, conforme Decreto Municipal n° 9.105/2018:
Tabela 2 – Para Termo de Fomento
Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação

tabela 1 sehad criterios de julgamento

Pontuação Máxima Global
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A falsidade de informações nas propostas poderá acarretar a eliminação da proposta, podendo
ensejar ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual
crime.
Serão eliminadas aquelas propostas:
A - Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
B - Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou
C – Que não apresentaram as informações mínimas previstas nas alíneas a, b, c, d, e, f e g da
cláusula 6.3 (etapa 2).
As propostas não eliminadas serão classi?cadas, em ordem decrescente, de acordo com a
pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos
critérios de julgamento. De acordo com a ordem de classificação e a disponibilidade de recursos
serão selecionadas até 05 (cinco) propostas, melhor classificadas, para celebração de parceria.
No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior
pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate
será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B),
(C) e (D). Permanecendo o empate, terá preferência a organização da sociedade civil que tenha
experiência na execução da política pública objeto deste Edital de Chamamento Público, atestada
com comprovação de que desenvolve ou desenvolveu politicas públicas em parceria com a
Administração Pública Municipal de Varginha/MG e, ainda assim permanecendo o empate, aquela
que estiver formalmente constituída há mais tempo no Município.
Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio o?cial da Prefeitura Municipal de Varginha
(www.varginha.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.
Etapas 5 e 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após
a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
Nos termos do Decreto Municipal nº 9.105/2018, os participantes que desejarem recorrer contra
o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias
contados da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu.
Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele aos demais interessados para que,
no prazo de 03 (três) dias, contados imediatamente após o encerramento do prazo recursal,
apresentem contrarrazões.
As razões do recurso e as contrarrazões recursais, quando interpostas, deverão ser formalizadas por escrito e ser protocoladas exclusivamente na sede do COMDEDICA, situada à Avenida
Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I, Bairro: Nossa Senhora de Fátima - Varginha/MG, de
segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às
16:00 horas, exceto em feriados e pontos facultativos.
Não será permitida a juntada de quaisquer documentos com as razões recursais, objetivando
suprir a ausência de documento(s) que deveria(m) ter sido juntado(s) no prazo previsto para
apresentação da proposta e da documentação para habilitação.
Não será conhecido recurso e/ou contrarrazões interpostas fora do prazo. Não serão recebidos
e protocolados os recursos e/ou as contrarrazões, caso apresentados (as) fora das condições,
dos prazos, local e horários previstos neste edital, bem como os que não estejam subscritos (as)
pelo (a) representante legal da organização da sociedade civil, ou, por procurador (a) regular e
legalmente habilitado (a), ou ainda, caso esteja subscrito por pessoa não identificada no processo
para representar a organização da sociedade civil.
Em se tratando de representação por procurador (a), deverá ser apresentada a procuração
original, acompanhada de cópias simples do documento de identificação oficial com foto e CPF –
Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do (a) procurador (a).
Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade com
fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista
(CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
As razões do recurso e as contrarrazões recursais, não serão recebidas e protocoladas caso
estejam ilegíveis.
Os recursos que forem indeferidos pela Comissão de Seleção, serão encaminhados à Mesa
Diretora do COMDEDICA para análise e decisão final.
Não caberá interposição de novo recurso da decisão da Comissão de Seleção e/ou da decisão
da Mesa Diretora do COMDEDICA que indeferir os recursos.
O inteiro teor das decisões proferidas pela Comissão de Seleção ficará disponível exclusivamente
na sede do COMDEDICA para vistas do (a) representante legal da organização da sociedade civil
proponente, ou, de procurador (a) regular e formalmente habilitado (a), a partir da data de
publicação da decisão no Órgão Oficial do Município até último dia útil do prazo para interposição
do recurso e/ou das contrarrazões recursais, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de
08:00 horas às 11:00 horas, e das 13:30 horas às 16:00 horas exceto em feriados e pontos
facultativos.
Etapa 7: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
A Comissão de Seleção avaliará a existência de recursos interpostos conforme prazos
estabelecidos neste Edital.
A decisão final do recurso, devidamente motivada, deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
Não caberá novo recurso contra esta decisão.
Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela
condução do processo de seleção.
Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDEDICA/Varginha
deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico o?cial da Prefeitura Municipal de Varginha, as
decisões recursais proferidas e o resultado de?nitivo do processo de seleção (art. 19 do
Decreto nº 8.726, de 2016).
A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 6º, da Lei nº
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13.019, de 2014).
Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo entidade com proposta classificada
(não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública
poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de
celebração.
7. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
7.1. Aprovadas(s) a(s) propostas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA, bem como cumpridas as disposições previstas neste edital, a documentação será encaminhada à Procuradoria Geral do Município de Varginha – PGM para Parecer
Jurídico e a (s) Organização (ões) da Sociedade Civil será (ão) convocada (s) pela PGM para
assinar o Termo de Fomento.
7.2. Caso necessário, poderá ser solicitado à OSC que apresente novamente documentações
que no momento de formalização da parceria estejam vencidas. Poderão ainda, ser solicitados
documentos que comprovem requisitos necessários para a celebração da parceria, ajustes no
Plano de Trabalho, quando necessário, e/ou outras exigências legais.
7.3. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar em seu sítio eletrônico institucional oficial,
quando houver, e em locais visíveis de sua sede social e do (s) estabelecimento (s) em que
exerça suas ações, desde a data de celebração da parceria até 180 (cento e oitenta) dias após
a apresentação da prestação de contas final, as seguintes informações:
I - data de assinatura e identificação do Termo de fomento, bem como do órgão da administração
pública responsável;
II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
III - descrição do objeto do Termo de Fomento;
IV - valor total do Termo de Fomento e os valores liberados;
V - situação da prestação de contas do Termo de Fomento, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo;
VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do Termo de Fomento, o
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
8.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital
são provenientes da funcional programática:
Órgão
Econômica
Funcional
Pr/At
Fonte
08.05.00
3.3.50.41.00 14 243 4800
2553
170
08.05.00
3.3.50.41.00 14 243 4800
2553
270
8.1.1 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA Varginha.
8.2. O valor global desse edital é de R$ 100.000,00 (cento mil reais), podendo esse valor ser
revisado para mais ou para menos mediante decisão fundamentada da Plenária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA/Varginha.
8.3. Na formalização do processo, os valores apresentados na proposta poderão ser ajustados
no plano de trabalho, desde que não se alterem as atividades que levaram à determinada
pontuação do projeto.
8.4. O valor para a realização do objeto da parceria, o termo de fomento, será de até R$
20.000,00 por proposta.
8.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso ou parcela única,
que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº
13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
8.6 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente,
em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de
2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral dessa
legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja
para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.
8.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº
13.019, de 2014):
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal
próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos
de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas;
b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução
do objeto da parceria assim o exija;
c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao
valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre
outros);
d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.
8.8. É vedado remunerar, a qualquer titulo, com recursos vinculados à parceria, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de con?ança, de
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União.
8.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações ?nanceiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria,
nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
8.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e
?nanceira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a
?rmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito
subjetivo ao repasse financeiro.
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9. CONTRAPARTIDA
9.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de
Varginha, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas/Planos de
Trabalho, contado da data de publicação do Edital.
10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis da data limite para envio das propostas, até dia 19/05/2022, por meio de petição dirigida ou protocolada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDEDICA/Varginha, situada à Avenida Benjamim Constant, 1000, 2º andar, bairro
Nossa Senhora de Fátima.
10.3. A impugnação do edital será analisada e julgada pela Comissão de Seleção e publicada no
Órgão Oficial do Município, e no sítio da Prefeitura Municipal de Varginha.
10.4. Não caberá recurso da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impugnação deste
edital.
10.5. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de
seus anexos, deverão ser ser formalizadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA/Varginha e encaminhados com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias da data limite para envio da proposta, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail
comdedica@gmail.com. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
10.6. As respostas das consultas que vierem a ser formalizadas pelas Organizações da
Sociedade Civil serão enviadas pelo COMDEDICA, por meio eletrônico (e-mail), para o mesmo
endereço eletrônico (e-mail) de envio da consulta.
10.7. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não
se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços
eletrônicos (e-mails) fornecidos pelas organizações da sociedade civil consulentes.
10.8. As consultas enviadas pelas organizações da sociedade civil após o prazo e horário
previstos nas cláusulas 10.2 e 10.5 deste edital, não serão apreciadas pelo COMDEDICA.
10.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
10.10. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandose o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das
propostas ou o princípio da isonomia.
10.11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA/Varginha
resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as
disposições legais e os princípios que regem a administração pública.
10.12. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos
critérios de habilitação de cada proponente.
10.13 As propostas e seus anexos, bem como os demais documentos entregues pelas
Organizações da Sociedade Civil proponentes, não serão devolvidos qualquer que seja o resultado do chamamento público.
10.14. Os prazos e as datas constantes na cláusula 6.1 deste edital, poderão sofrer alterações
por decisão da Comissão de Seleção do COMDEDICA/Varginha em decorrência de interesse
público, conveniência administrativa ou por motivo de força maior, mediante publicação no Órgão
Oficial do Município de Varginha, e no sítio da Prefeitura do Município de Varginha.
10.15. O Município de Varginha, por meio da Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, poderá revogar o presente Edital de Chamamento Público, no todo ou
em parte, por conveniência administrativa, interesse público ou por fato superveniente,
devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade, mediante publicação no Órgão
Oficial do Município de Varginha, e no sítio da Prefeitura do Município de Varginha.
10.16. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.
10.17 Encerradas as etapas de seleção e de habilitação, as Organizações da Sociedade Civil
estarão habilitadas para firmar parceria com o Município de Varginha, por meio da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD. O (s) Termo (s) de Fomento que vier
(em) a ser celebrado(s) será (ão) publicado (s) pela Procuradoria Geral do Município, por
extrato, no Órgão Oficial do Município de Varginha.
10.18 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
10.19 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados, o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos
previstos na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 9.105/18, na forma estabelecida
em cláusula específica do referido instrumento.
10.20 As Organizações da Sociedade Civil proponentes são totalmente responsáveis pelo
acompanhamento das publicações referentes ao presente chamamento público no Órgão Oficial
do Município.
10.21 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
I – Modelo de Ofício
II - Modelo de Plano de Trabalho
III – Declaração Art. 39 Lei Federal 13.019/2014
IV – Declaração Art. 7 XXXIII, da Constituição da República
V - Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha
VI - Declaração de Regularidade de Prestação de Contas
VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
IX - Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
X - Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 01/2022 COMDEDICA
XI - Declaração de Regularidade de Registro da Entidade no COMDEDICA
XII – Minuta do Termo de Fomento
Varginha, 14 de abril de 2022.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
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ANEXO I (modelo de ofício)
• Ofício em papel timbrado endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDEDICA/Varginha referente ao Chamamento Público nº. 01/2022.
• Citar no Ofício o desejo de participar do Chamamento Público e informar o nome do Projeto.
• O Ofício deverá ser datado e assinado pelo Representante legal da Entidade.
• No Ofício deve constar a Relação dos documentos que estão sendo entregues pela Entidade,
sendo:
Anexo – II - Plano de Trabalho
Cópia legível do RG e CPF do Presidente da Entidade
Cópia legível do RG e CPF do Tesoureiro
Cópia legível Estatuto
Cópia legível da Ata de Eleição e Posse da Diretoria
Relação nominal atualizada dos integrantes da Diretoria, constando endereço completo dos
membros, telefone, RG – com órgão expedidor, CPF, e-mail
Cópia legível CNPJ
Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Certidão Negativa de Débitos Estadual
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
Certidão Negativa da Fazenda Municipal
Declaração do Contador
Comprovante de experiência prévia
Anexo - III - Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014
Anexo - IV – Declaração ART. 7º, XXXIII, da Constituição da República
Anexo - V – Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha
Anexo - VI – Declaração de Regularidade de Prestação de Contas
Anexo - VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
Anexo - VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo - IX – Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
Anexo – X – Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 01/2022 COMDEDICA
Anexo - XI – Declaração de Regularidade de Registro da OSC no COMDEDICA
ANEXO II
MODELO DE PLANO DE TRABALHO
INSERIR TIMBRE DA OSC
AS PÁGINAS DEVEM ESTAR NUMERADAS
TODAS AS PÁGINAS DEVEM ESTAR RUBRICADAS E A ÚLTIMA PÁGINA ASSINADA
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3 – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA
Título do Projeto/Atividade/Ação:
Período de Execução:
Identificação do Objeto da Parceria:
(Ter em vista o atendimento realizado diretamente à criança e ao adolescente)
Abrangência Territorial:
Valor Global para execução do objeto:
4 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA:
(descrever as demandas existentes no município que justificam a atuação da entidade na atividade
que está sendo proposta com o público-alvo)
5 – OBJETIVOS DA PARCERIA:
5.1 – Objetivo Geral:
5.2 – Objetivos Específicos:
(Detalhar os objetivos específicos tendo em vista o atendimento à criança e ao adolescente.
Descrever também os objetivos que identifiquem especificamente o que se pretende com a
parceria)
6 – METAS A SEREM ATINGIDAS

7- METODOLOGIA
(como fazer o projeto/atividade, como será implementado, como serão desenvolvidas as
atividades)
8 – RESULTADOS ESPERADOS
(impactos das ações desenvolvidas e da atividade proposta)
9 - PLANO DE APLICAÇÃO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
9.1 Descrição dos Gastos e Estimativas das Despesas:
(Descrever o valor global necessário para execução da parceria, estimativa de receitas e
despesas para as ações da parceria)
Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica:
Descrição da despesa
Valor mensal
Meses de execução
Total geral

1 - DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE
Organização da Sociedade Civil Proponente:
CNPJ:
Endereço (com CEP):
Município/UF:
e-mail institucional:
DDD/Telefone:

Serviço de Terceiro – Pessoa Fisica:
Descrição da despesa
Valor mensal

Meses de execução

Total geral

Equipamento e Material Permanente:
Descrição da despesa
Valor mensal

Meses de execução

Total geral

Nome do Representante Legal:
N° identidade/órgão expedidor:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Material de Consumo:
Descrição da despesa

Meses de execução

Total geral

Nome do Responsável Técnico pela Parceria:
Profissão/ N° de registro no Conselho de Classe:
N° identidade/órgão expedidor:
CPF:
Endereço:
E-mail:
Telefone:
2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC
(Breve resumo da sua área de atuação, contendo, dentre outros:
• O ano de fundação;
• Experiência;
• Foco de Atuação;
• Caracterizar brevemente o atendimento realizado pela entidade.
2.1 Finalidade Estatutária:
2.2 Objetivos da entidade:
2.3 Capacidade de atendimento institucional:
(descrever o público-alvo, capacidade total de atendimento/N° de pessoas que a entidade tem
condições de atender)
2.4 Interlocução com a Rede de atendimento à criança e ao adolescente:
(Citar os encaminhamentos, parcerias e outros)
2.5 Estrutura de atendimento
2.5.1 Imóvel/equipamentos e veículos:
2.5.2 Recursos Humanos:
O quadro abaixo apresenta a estrutura de recursos humanos na instituição:
RECURSOS HUMANOS
QUANTIDADE
VÍNCULO
CARGA HORÁRIA

Valor mensal

Pessoal e Encargos – RH:
(Especificar os profissionais que serão pagos com o recurso da parceria na Tabela 1 OU
descrever a despesa de modo geral na Tabela 2 e preencher o Anexo I com todos os profissionais
da entidade que poderão ser pagos com o recurso da parceria)
Tabela 1 (não precisa preencher o Apêndice I)

Tabela 2 (preencher também o Apêndice I)
Descrição da despesa
Valor mensal

Meses de execução

Total geral

VALOR TOTAL DOS RECURSOS QUE SERÃO GASTOS COM AS DESPESAS DA PROPOSTA:
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, quando se aplicar:
VALOR TOTAL DOS RECURSOS A SEREM REPASSADOS PARA A ENTIDADE:
9.2 Identificação e justificativa para pagamento em espécie (quando se aplicar)
Deverá constar do Plano de Trabalho identificação e justificativa para o pagamento de despesas
em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do art. 53 da Lei 13.019/14.
OBSERVAÇÕES:
10 – MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO
Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais: o que será
avaliado, qual a periodicidade, quem participará, quem será responsável)
Exemplo do que avaliar:
• Cumprimento da meta;
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• Cumprimento dos objetivos;
• Cumprimento das ações;
• Participação dos beneficiários nas atividades/ ações;
• Satisfação dos usuários em relação as atividades/ações.
11 – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob as penas da lei, que a
entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores
pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não
havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.
____________________________
Local e Data

_____________________________________
Proponente
(Representante legal da OSC proponente)

12 - APROVAÇÃO PELO COMSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – COMDEDICA VARGINHA-MG.
Não preencher (reservado ao COMDEDICA)
( ) Aprovado

ABRIL DE 2022

( ) Reprovado

_______________________________
Local e Data

____________________________________
Presidente do COMDEDICA

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3º (Revogado).
§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos
que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham
sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no
parcelamento.
§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que,
pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo
vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo
de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.
Varginha,

de de 20_

Assinatura do representante legal da instituição
APÊNDICE I
Despesas com pagamento de salários
Atividade
Cargo / Função
Carga Horária

Salário Mensal

Quantidade

Despesas com encargos, direitos trabalhistas e direitos sindicais
Valor mensal médio:
INSS
FGTS
Contribuições sindicais:
Bem Estar Social
Seguro de vida
Plano de Saúde
Plano odontológico
Vale transporte
ANEXO III
Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes não se
enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014.
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:
Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
- tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso II.
- tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
- tenha entre seus dirigentes pessoa:
cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém
empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Varginha,_____de_____de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro para os devidos fins que o(a)
(Organização da
Sociedade Civil) possui capacidade técnica e operacional para execução da proposta/plano de
trabalho, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência
impeditivas para celebração do Termo de Fomento.
Varginha, ____de_____de 20___
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/
c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC]:
(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.
OU
(
) pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as
condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e
o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros
bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Varginha,______de________de 20______
(Assinatura do Representante Legal da OSC)
ANEXO IX
TERMO DE COMPROMISSO
(Lei Federal n.º 13.019/2014)
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
A Organização da Sociedade Civil _______________________, CNPJ: ____________________,
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compromete-se a:
I - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele
que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias;
II - não remunerar, a qualquer título, com os recursos repassados em decorrência da parceria:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Varginha,_____de_____de 20_____
Assinatura do representante legal da instituição
ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL 01/2022 – COMDEDICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Prezados Senhores (as),
Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas no Edital de Chamamento
Público nº 01/2022 e seus Anexos, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDEDICA/Varginha, razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância
com as mesmas. Estamos cientes que a apresentação de nosso projeto implica na aceitação de
todos os Termos do Edital de Chamamento Público nº 01/2022 e seus Anexos. Por ser verdade,
firmamos a presente Declaração.
Varginha, MG, ___de ____________________, de 20_____.
Representante Legal/Entidade
ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO REGISTRO DA ENTIDADE NO COMDEDICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Prezados Senhores (as),
Declaro para os devidos fins que a Organização da Sociedade Civil _______________________,
inscrita no CNPJ nº _________,situada à _________________,Cidade_____________,
Estado_____________ se encontra com a situação devidamente regularizada no COMDEDICA,
registrada sob o número _____ com vencimento em ____/____/____. Por ser verdade, firmamos
a presente Declaração.
Varginha/MG, ___de ____________________, de 20_____
____________________________________
Representante Legal/Entidade
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCERIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VARGINHA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de
prestar contas firmado com a administração direta ou indireta do Município de Varginha.
Varginha,______de_______de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Atestamos,
Organização

sobas
penas
da
lei,
que
a
da SociedadeCivil
, CNPJ:
_
encontra-se
devidamente regular quanto à prestação de contas referente a convênio, acordo de cooperação ou parceria celebrada com o Município de Varginha.

Varginha, ____de_____de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
OBS: O documento abaixo não deve ser preenchido e entregue ao Conselho, são apenas para
conhecimento público
ANEXO XII
MINUTA – TERMO DE FOMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE FOMENTO Nº ___/2022
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGINHA E
_________________________
O MUNICÍPIO DE VARGINHA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 18.240.119/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VÉRDI
LÚCIO MELO, brasileiro, casado, contador, CPF 192.371.386-87, residente nesta cidade, doravante
denominada
simplesmente
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
e
a
______________________________________, Entidade Civil sem fins lucrativos, com sede
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __.___.___/____-__, neste ato representada pela
Sr(a). ___________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no
CPF/MF sob o nº ___.___.___-__, doravante denominada simplesmente OSC, celebram o presente
TERMO DE FOMENTO, decorrente do processo de Chamamento Público COMDEDICA nº ___/
____ e com fulcro nas disposições constantes na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Municipal nº 8.556/2017 e demais disposições constantes do Processo
Administrativo nº _.____/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a mútua colaboração entre as partes
convenentes visando____________________________________________________________,
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência
de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil (OSC), conforme especificações
estabelecidas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho
que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de
Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos
acatam os partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do presente Termo de Fomento é de __/__/____ a __/__/____.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.1. A Administração Pública repassará à OSC o valor de R$ __.___,__ (cinquenta e seis mil,
cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos), conforme cronograma de desembolso,
constante do Plano de Trabalho, apresentado nos autos do Processo Administrativo nº _.___/
2022.
4.2. Para o corrente exercício financeiro, as despesas oriunda do presente TERMO DE FOMENTO
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
_._.__.__.__-__.___.____-____ – Fonte: ___
4.3. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos mesmos, a dotação
orçamentária para a cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.
4.4. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até
a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação prévia da Secretaria Municipal de
Controle Interno – SECON.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação do recurso financeiro se dará em estrita conformidade com o Cronograma de
Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação
condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014.
Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:
I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
OSC em relação a obrigações estabelecidas no TERMO DE FOMENTO;
III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas
pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira
ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
II. a análise das prestações de contas anuais;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de
controle interno e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas municipais que permitam aferir a regularidade da parceria.
Subcláusula Terceira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014, o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura
inadimplemento de obrigação estabelecida no TERMO DE FOMENTO, nos termos da Subcláusula
Primeira, inciso II, desta Cláusula.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Compete ao MUNICÍPIO DE VARGINHA:
I – transferir os recursos à OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso, anexo ao
Processo Administrativo nº _.___/____, que faz parte integrante deste Termo de Fomento e no
valor nele fixado.
II – fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quais
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
III – comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das ações,
fixando-lhe, quando não pactuado neste Termo de Fomento prazo para corrigi-la;
IV - constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta PARCERIA, a
Administração Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades
a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas
não serem regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação;
V - a OSC se responsabiliza de forma exclusiva com os encargos trabalhistas de seus empre-
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gados e colaboradores, ficando o Município excluído de qualquer responsabilidade trabalhista;
VI - analisar os relatórios de execução do objeto desta Parceria;
VII - analisar os relatórios de execução financeira;
VIII - receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do TERMO DE
FOMENTO,
IX - designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61
da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
X - retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva
da organização da sociedade civil, unicamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso
I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de
contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir
essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII - prorrogar de “ofício” a vigência do TERMO DE FOMENTO, antes do seu término, quando der
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII - publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do TERMO DE FOMENTO;
XIV - exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria,
inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas;
XV - informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem
à execução do presente TERMO DE FOMENTO;
XVI - analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do
objeto do presente TERMO DE FOMENTO;
XVII - aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias
à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial,
quando for o caso;
XVIII - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias,
contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período; e
XIX - publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fomento na imprensa oficial do
Município.
6.2. Compete à OSC:
I – utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposições deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos recursos,
bem como na Lei Federal nº 13.019/2014;
II - responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais relativos ao funcionamento da Instituição e ao adimplemento deste Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidário ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição
à sua execução;
III - prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, nos prazo
estabelecidos neste Instrumento;
IV - executar as ações, objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo
gratuito, universal e igualitário;
V - responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de da mão de obra
necessária à fiel e perfeita execução deste Termo de Fomento;
VI - manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos
seus trabalhadores e prestadores de serviços;
VII - executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os
bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VIII- prestar contas à Administração Pública no período de 30 (trinta) dias contados após o
recebimento de cada parcela e ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do
TERMO DE FOMENTO, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014;
IX - responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Termo de Fomento, pela indenização
de dano causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;
X - responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução deste Termo de Fomento;
XI - responsabilizar-se pelo espaço físico, equipamentos e mobiliários necessários ao
desenvolvimento das ações objeto desta Parceria;
XII - disponibilizar documentos dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;
XIII - garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial aos designados para a comissão
de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal de Contas
relativamente aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Termo de
Fomento, bem como aos locais de execução do objeto;
XIV – aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não utilizados,
obrigatoriamente, em instituição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim
como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo
de Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas;
XV – por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste TERMO DE FOMENTO,
restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI - a OSC tem a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
pessoal;
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XVII - manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34
da Lei nº 13.019, de 2014;
XVIII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos
a este TERMO DE FOMENTO, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIX - garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom
desempenho das atividades;
XX - observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada
parcela dos recursos financeiros;
XXI - comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;
XXII - divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal
nº 13.019, de 2014;
XXIII - submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de
trabalho, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução
das despesas;
XXIV - responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXV - responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
neste TERMO DE FOMENTO, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua
execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXVI - quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão
ambiental competente, da esfera municipal, estadual ou federal e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
7.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas
neste TERMO DE FOMENTO, sendo vedado:
I – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;
II - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente
aprovada a adequação do Plano de Trabalho pela Administração Pública;
III – utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida
no Plano de Trabalho;
IV - pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
VI - realizar despesas com:
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos
fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de
recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal; e
c) pagamento de pessoal contratado pelo OSC que não atendam às exigências do art. 46 da Lei
Federal nº 13.019/2014.
7.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta
corrente específica na instituição financeira pública determinada pela Administração Pública.
7.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
7.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária.
7.5. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores de serviços, exceto se demonstrada a impossibilidade física de pagamento
mediante transferência eletrônica, caso em que se admitirá a realização de pagamentos em
espécie.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. A prestação de contas com relatório de atividades, deverá ser efetuada nos seguintes
prazos:
a) mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da transferência dos recursos
pela Administração Pública, apresentando relatório/despesas das atividades desenvolvidas
durante o período.
b) até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência deste Termo de Fomento.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados
e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A
prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à
Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de
contas.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório
Final de Execução do Objeto, junto ao Órgão ou Secretária Municipal responsável pelo Controle
Interno, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo
poderá ser prorrogado por prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante justificativa
e solicitação prévia da OSC, conforme os termos do art. 69 e §4º da Lei Federal nº 13.019/14.,
os procedimentos inerentes à prestação de contas, deverá atender a legislação vigente, as
orientações do TCMG, e serão normatizados através da instrução normativa expedida pela
Secretaria Municipal de Controle Interno - SECON.
Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
I- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria,
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com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos,
vídeos, entre outros;
IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços,
quando houver;
V - justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;
VI - o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente.
Subcláusula Quarta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos
para avaliação:
I - dos resultados alcançados e seus benefícios;
II - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
satisfação, declaração de entidade pública ou privada, entre outros; e
IV - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Quinta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por
meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
Subcláusula Sexta. A análise da prestação de contas final pela Secretaria Municipal de Controle
Interno – SECON será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da
parceria, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano
de trabalho, e considerará:
I - Relatório Final de Execução do Objeto;
II - Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
III - Relatório de execução financeira.
Subcláusula Sétima. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas
no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a
eficácia e efetividade das ações realizadas, devendo mencionar os elementos referidos na
Subcláusula Quarta.
Subcláusula Oitava. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao
interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC
da observância da Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de
análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula
Sétima.
Subcláusula Nona. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sexta concluir que
houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de
irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará
a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da notificação, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e
solicitação prévia da OSC.
Subcláusula Décima. O Relatório Final de Execução Financeira deverá conter:
I - a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros,
e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do
plano de trabalho;
II - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando
houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
IV - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a
indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a
fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da
parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Subcláusula Décima Primeira. A análise do Relatório Final de Execução Financeira será feita pela
Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON e contemplará:
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas
e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado
no plano de trabalho; e
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas
constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da
parceria.
Subcláusula Décima Segunda. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Subcláusula Décima Terceira. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer
técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente
e poderá concluir pela:
I - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas
da parceria;
II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e
as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário; ou
III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Subcláusula Décima Quarta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na
avaliação dos efeitos da parceria, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o
alcance das metas previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Décima Quinta. A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, responsável por celebrar a parceria, ou, por delegação, à autoridade
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a ele diretamente subordinada, vedada a subdelegação.
Subcláusula Décima Sexta. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e
poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da decisão de que trata a
subcláusula anterior, à autoridade que a proferiu, que se não reconsiderar a decisão no prazo de
15 (quinze) dias, encaminhará o recurso, quando for o caso, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para decisão final, a qual será dada no prazo de 30 (trinta) dias à partir do momento em
que receber tal recurso; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
prorrogáveis, no máximo, por igual período.
Subcláusula Décima Sétima. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das
ressalvas, preferencialmente em plataformas eletrônicas de acesso público;
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta)
dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto
apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do §2º do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014.
Subcláusula Décima Oitava. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas
possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.
Subcláusula Décima Nona. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de
ressarcimento que trata a alínea “b” do inciso II da Subcláusula Décima Sétima no prazo de 30
(trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. A realização das ações
compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a
execução da parceria.
Subcláusula Vigésima. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao
erário ensejará:
I - a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente;
II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da rejeição.
Subcláusula Vigésima Primeira. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de recebimento do Relatório
Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser
prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias.
Subcláusula Vigésima Segunda. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de
sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias;
e
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos.
Subcláusula Vigésima Terceira. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima
Primeira, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública,
sem que se constate dolo ou culpa da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora
sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a
manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária,
que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Subcláusula Vigésima Quarta. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-seá no Órgão ou Secretaria Municipal de Controle Interno-SECON, permitida a visualização por
qualquer interessado.
Subcláusula Vigésima Quinta. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos
à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1. Este TERMO DE FOMENTO poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante a
celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre os parceiros e firmados antes do
término de sua vigência.
9.2. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas,
mediante Termo Aditivo ao plano de trabalho original.
CLÁUSULA DÉCIMA– DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
10.1. A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do
objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou
firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.
10.2. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Fomento
através de seu gestor, que tem por obrigações:
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
III – emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com base no
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019/2014;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
10.3. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada.
10.4. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria
e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará,
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independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.
10.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, conterá:
I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos
e aprovados no Plano de Trabalho;
III – valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
IV – análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste
Termo de Fomento;
V – análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
10.6. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Comissão de Monitoramento
e Avaliação poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.
10.7. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública
correspondente.
10.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante que possa colocar em risco a
execução do Plano de Trabalho, a Administração Pública tem a prerrogativa de assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser:
a. extinto por decurso de prazo;
b. extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
c. denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
d. rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
I. descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
II. irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas
pactuadas;
III. omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um
ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
IV. violação da legislação aplicável;
V. cometimento de falhas reiteradas na execução;
VI. malversação de recursos públicos;
VII. constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
VIII. não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
IX. descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º,
inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
X. paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
XI. quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde
que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;
e
XII. outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento
da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente da avença.
Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração
Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a
parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.
Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão
por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a
qualquer indenização.
Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ser exercido no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao
erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à
irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação
aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a
ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
da Lei nº 13.019, de 2004 e da legislação específica, a administração pública municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município,
que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração
de inidoneidade.
Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando
verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave.

Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que
forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria
e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data de abertura de vista dos autos processuais.
Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou, por delegação, de autoridade a ele imediatamente subordinada.
Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão,
sendo que, no caso da decisão ser do Chefe do Poder Executivo Municipal, de per si, caberá tão
somente pedido de reconsideração.
Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente
perante o Município de Varginha.
Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data
de apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do
término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição
será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de
valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Órgão Oficial do Município, o que será providenciado
pela Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha-MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente TERMO DE FOMENTO.
E, estando plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
Varginha, ___ de __________ de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
(Representante Legal da Entidade)
NOME DA ENTIDADE
TESTEMUNHAS: (1)

(2)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Edital de Contratação n.º 28/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para o preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º
5082/2022, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
ASP/ Servente Escolar

Quantidade
01

2. Prazo do Contrato
ASP/Servente Escolar
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até o término do ano letivo de 2022,
podendo ser prorrogado ou ser encerrado antes, caso haja encerramento da demanda.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender ao aumento de demanda nas unidades escolares, inclusive com abertura de unidades e consequentemente acatar as exigências
das normas sanitárias, com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 5082/2022.
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Remuneração
ASP/Servente Escolar
R$1.298,02
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 – Provimento do cargo por concurso;
II – Provimento do cargo por servidor efetivo;
III – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
IV – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autori-
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dade competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
V – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VI – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
VII – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos III e VI, 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 IV não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I e II, 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 e II, 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, horário 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 a vaga para o cargo de ASP/Servente Escolar não seja preenchida no dia de
apresentação deste Edital, posteriormente, a critério da Administração e com prévia divulgação,
será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se o exclusivo
preenchimento da vaga eventualmente não atendida nesta oportunidade.
6.7. 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;
a) Declaração de próprio punho ou atestado médico que indique, expressamente, que o candidato
não possui limitação para o exercício de atividades presenciais no atual contexto epidemiológico.
C) É obrigatória a apresentação dos exames admissionais, solicitados no item 7 (hemograma
completo, glicemia de jejum e creatinina).
6.8 Procedida a verificação dos documentos necessários, o candidato formalizará sua opção
assinando o Quadro Informativo.
6.8.1 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;
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, obrigatória, cartão de vacinação contra a COVID-19 para
os que se imunizaram, juntamente com o cartão de vacinação contendo as demais vacinas.
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
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Recursos Humanos da Prefeitura (Rua Júlio Paulo Marcelini, n.º 50, Vila Paiva, em Varginha/MG):
8.1.1. Apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município de Varginha, cópias dos seguintes documentos:
a) PIS/PASEP;
b) CPF;
c) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, para candidato do sexo masculino;
e) Carteira de Identidade;
f) Carteira de Trabalho;
g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Certidão de Nascimento e Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
i) Certidão de antecedentes criminais (original);
j) Certidões negativas cível e criminal (originais);
k) Declaração de escolaridade dos filhos maiores de 06 (seis) anos;
l) Certificado de habilitação para o cargo (conforme exigência dos editais de processo seletivo
e concurso público); e
l) Comprovante de residência atual;
m) Ser considerado apto no exame médico pré-admissional;
n) Carteira de Vacinação.
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).
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 2022 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 IV, 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: 27/04/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto, Varginha/MG
Horário: 8h30min
Cargos: ASP/Servente Escolar
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 002/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
GISLAINE BARBOSA DA SILVA
MARIA DA GLORIA DE SIQUEIRA GOMES
CRISTIANE TRISTAO
MARIA HELENA DE LIMA SACRAMENTO
VANESSA LUZIA DA SILVA
MARYANA HUMBERTO DA SILVA
ELSON LABRE
ROSINDAAQUINO RIBEIRO
MARIAAPARECIDA MENDES JARDIM
SHIRLEY DANIELLE SOUZA PADUA
PATRICIA DE CASSIA BALBONI FONSECA
MARCOS VINICIUS LINO RODRIGUES
GISLENE BARBOSA DA SILVA
ESMERALDA TAVARES LAU
ANDRESA DE OLIVEIRA SANTOS
OLMINDA CANDIDA DOS REIS FARIA VILELA
RENATO NAVES
SUELLEN CUSTODIO DA SILVA
LIZAMARA DOS SANTOS RODRIGUES
CLAUDINEIA DELFINO PEREIRA
ANA CAROLINA CORREA DA SILVA
MARIANNE APARECIDA CARVALHO DE JESUS
ELISA DE FATIMA RODRIGUES
DARLEY DELPHINO DUARTE
CREUSA APARECIDA DO CARMO LABRE
SILVANA DE OLIVEIRA TAVARES PRADO
ROSA MARIA RIBEIRO FLAUSINO
FABRICIA DA SILVA FIRMINO LEOPOLDINO
LUIS FELIPE DA SILVA

CLASS.
49
50
52
53
59
60
63
64
65
66
67
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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CANDIDATO(A)
MARGARETE CELESTINO SILVA
ALESSANDRO DE AZEVEDO
GILCIMARA GARCIA DA CRUZ MRTINS
ALINNE CAROLINA SILVA PAULISTA
MELISSA COSTA GENTIL
JAQUELINE ROSA DA COSTA
REGIANE RAQUEL INACIO NAVES
MARIA LUZIA LOPES TOLEDO
DHIOVANNA DEL FIUME
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
CRISTINA OLIVEIRA DA CRUZ SANTOS
JOVELINA LUIZA DA SILVA
CARLA FERREIRA ROBERTO RIBEIRO
ANDREIA MENDES SABINO MARTINS
FABIANA FLORINDO
PRISCILLA CARDOSO GUILLENS JUNQUEIRA
RENATA MEDES RABELLO DE ALMEIDA
MARIA DAS GRACAS FERNANDES RODRIGUES
KETHELYN LORRANA BELLAS DOS SANTOS
CLAUDEILSA TELES DOS SANTOS FRANCOSO
WANESSA ASSIS DA SILVA
ROSENEI DOS SANTOS
ROSANGELA GOMES SILVA
MIRIAM PIRES
MAYCON FILIPE SILVA
JENNIFER SANDY LEOPOLDINO SIMAO
KEILA MIGUEL AGUIAR BATISTA
CARMEN AURELIANO VICENTE
POLYANA DE PAULA JOSE
ROGERIO CAETANO MARTINS
BARBARA GRACIELA SILVA GAMA
EDNA BARBOSA VILELA
SELMA TAVARES OSSANI
DANIELA BATISTA DA SILVA
FERNANDA FIUZA FAGUNDES FILHA
THAMIRES RIBEIRO CAZELATO DOS SANTOS
JOANA D ARC DA SILVA
VALERIA VITOR DEOLINDO
MARINA GORETE DA COSTA
NEUZA MARIA PAIVA DE SOUZA
ADAUTO DONIZETI RAFAEL
NAIARA AUGUSTA AMANCIO ROLIM
MARCIA CRISTINA MADEIRA
LIANA MARIA MARTINS FERREIRA
LEILA APARECIDA DE LIMA
CITIA MARIA PEREIRA
LUCIANA MARIA PEDRO MACIEL
LAIS DE OLIVEIRA
SUELEN CESARIO FROTA BUENO
MAYCON BRUNO RONIPHER ONOFRE
ANA PAULA PRESSATO
MARILU MARIA DOMINGOS
LARYSSA GABRIELA BERTOLDO
VANICE APARECIDA DE MESQUITA
ANDREIA DIAS DOS SANTOS
JESSICA DE CASSIA DO PRADO SERAFIM ARTUR
CIOMARA BECATI
LIGIANE DO CARMO SILVA OLIVEIRA
MATHEUS LUCIO BATISTA
ABMAEL TOME SILVERIO
PAULO ROBERTO BARBOSA DA FONSECA
KARLA MICHELLE JORGE BEK
MARLENE CRISTINA MOREIRA FAUSTINO
BETIZAIDER AUGUSTA OLIVEIRA SILVA
SARAH PATRICIA FARIAS DOS SANTOS
NEIDE APARECIDA BATISTAO DE BRITO
GABRIELA SOARES REIS
DANIELE MIRANDA DE BRITO
JAQUELINE GARCIA DA CRUZ
ALESSANDRA APARECIDA CAMPOS
LUANA DOS SANTOS FURTADO
FILIPE MANOEL ANTONIO
MARIA SANDRA COSTA
FLAVIA CRISTINA REIS
CLEONICE VICENTE DOS SANTOS CARVALHO
JOELMA TOKIKO BALBONI MIYAKE
ALINE DAS GRACAS SIMAO
ELAINE CRISTINA SANTANA FIRMINO
MARCO AURELIO BRAGA VITOR
FERNANDA COSTA MAGALHAES
EVERTON DE LIMA MARIANO
CONCEICAO APARECIDA DO VALE ANTUNES
KELLY SILVA FERREIRA

CLASS.
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

CANDIDATO(A)
ROSA MONICA NOVAIS
JANDA MARIA PEREIRA
CAMILA APARECIDA NASCIMENTO GODOI
ROSIANE RODRIGUES DA SILVA
MARIA DE FATIMA BRAZ MARTINS DE MELO
CRISTIANE APARECIDA LEONEL DA SILVA
THAMIRES FRANCIS DE CARVALHO DIAS
LILIAN ELISABETE PAULINI ROCHA
BRUNO REZENDE BARBOSA
PAULA GANDINI ZANIN
SUELLEN SILVA DE ANDRADE
ROSANA NAZARE BRAZ COSTA
GABRIELLA LETICIAAPARECIDA DE MELLO
CLAUDIA DE FATIMA DO PRADO
ROSIMEIRE EVARISTO
GILMAR DONIZETI GURIAM
PAULA GONCALVES MENDES NAGEL
IGOR CIRILO DE PAULO
MYLLENE ESTEVAM
ELIANA MARIA DE CASTRO
CRISTIANY SILVA PALMUTI
LUZIA APARECIDA DE SOUZA GOMES
WAGNER GARCIA
KELLE MENDES CAPITANEO
ALESSANDRA JUZILENE DA SILVA SOUZA
TANIA MARA NOLI DE ANDRADE PEREIRA
RITA DE CASSIA SANTOS
ANA LUISA DO NASCIMENTO
ADRIELE PONCIANO
PALOMA DE CASSIA APARECIDA FERREIRA SILVA
WILLIAN MOREIRA CARDOSO
ANELY APARECIDA DE CACIA
CAROLINE DI PAOLA FRANCO
ANA CAROLINA DA COSTA SILVA
JECICA GUSTAVO SILVA FELISBINO
THAMIRES CASSIMIRO PINTO DA SILVA
JOANA DARC DE SOUZA RISSI
CAMILA ISIDORO BRIGIDA AGOSTINHO
POLIANA BATISTA PINTO
ROSE APARECIDA BERTOLDO
ZAINE SALLES BRASILEIRO
LIVIA PEREIRA DE OLIVEIRA
MARLENE APARECIDA ALVES
MARGARIDA JUREMA DA COSTA PINTO
VANIA DE OLIVEIRA LEOPOLDINO
ELISANE SILVA DO NASCIMENTO MARTINS
BRENDA FERREIRA PEREIRA
LUDYMILA DE AMORIM
SHIRLEY VOLTARELLI FINOTI
MAIRA DE FATIMA EURICO ANDRADE
TATIANA FABRICIA SARMENTO BUENO
BRUNA DANIELE EDUARDO DE SOUZA
PATRICIA DE FATIMA SILVA
THAISE RIBEIRO HONORATO DE LIMA
ELIANE BEATRIZ DE CARVALHO DOZZA
VANILDA DA SILVA
VANICE MARANGAO DAVANZO
ALESSANDRA DA COSTA
MARIA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA
LILIAN DOS REIS BONIFACIO
SHEILA DE FATIMA LIMA
GREICIELE MARIA LIMA
RAFAELA TORRES DE OLIVEIRA
LUCAS DOS REIS CANDIDO
MARCINEIA DE OLIVEIRA CARVALHO
THIAGO DUTRA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA BENVINDA
ROSE MARY PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA
OLGA APARECIDA FARIA
CRISTINA APARECIDA DAMASCENO MANOEL
GUILHERME FIRMINO TEODORO
ANDREIA CRISTINA BATISTA LAUDOMIRO
ELEN CRISTINAAQUILES MOREIRA
BRUNA MACHADO BOA MORTE DOS SANTOS
GISELE PERCECHITTE DE OLIVEIRA
IARA ROSARIO MATOS
CICERA APARECIDA DE CARVALHO
SILVIA FERNANDA DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA BOTELHO PEDROSO
ROSANGELA MARQUES COSTA
LIVIA MARIA JACINTO DOS SANTOS
CYNTHIA DE FIGUEIREDO
LUCIENE CAMPOS

CLASS.
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
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CANDIDATO(A)
LETICIA ELISABETH GOULART DA SILVA
RAQUEL CELINA ANASTACIO NARENTE
GIOVANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ANDRE TRISTAO
ANA LUCIA TOLEDO DE SOUZA
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA
GEISIANE EDUARDO DINIZ
BELCHIOLINA MARIA DOS REIS COELHO
TAIANE MAIARA CARMACIO
HELIA MARA DE PAULA DA SILVA CRUZ
ELIANA VITAR PEREIRA GOMES
TANIA APARECIDA MORAES
ILZA APARECIDA GONZAGA BARBOSA MENDES
ELIANA APARECIDA DA SILVA
THAMIRIS DO CARMO SILVEIRA
ELISIANE APARECIDA MARITAN FERREIRA
CAMILA CANDIDA ALEIXO
ROBERTA APARECIDA PASSATUTO ROMICIAL
NILZA ODETE ROQUE GUIMARAES
JUCIMARA APARECIDA DELFINO GAMA
FRANCIENE LEONTINA SILVA LECCA
ELEN MARA DA SILVA E SILVA
LUCIANE BATISTA ASSALIM DOS SANTOS
SILZE MACHADO ALVES
FRANCISCO PAULINO FERREIRA DA SILVA
GISELE DOS SANTOS FERREIRA
ARIANA MACHADO BOA MORTE COSTA
SANDRA DE FATIMA OLIVEIRA SOUZA
REGIANA APARECIDA SATURNINO
QUILZA MARA DO ROSARIO NAVES
SHEILA SILVESTRE LIMA
CICERA APARECIDA COELHO SANTOS
MARILIA LUCIANO FERREIRA
ANA CLARA CARVALHO CHAGAS
MICHELI GOMES
ABIGAIL CRISTINA NOEL FORTUNATO
ANGELA MARIA ROZENDO CANDIDO
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
POLIANA MARTINS DE LIMA SILVA
ROSELI APARECDA BENETOLO
MARIA DE FATIMA GALDINO SILVA
MARCIA RODRIGUES ISIDORO DOS REIS
MARIA BETHANIA ANTONIO
ISABELLE GOUVEA
ANA PAULA NAVES
PRICILAAPARECIDA REIS
MARGARETE RODRIGUES BIANCH
LUCIANA VENANCIO DA SILVA
STHEFANY JUNQUEIRA PACHECO DA SILVA
ANGELA MARIA EVARISTO TEIXEIRA
GRACE KELLY ALVES CLAUDIANO
DENISE CRISTINA DE MELO
WELERSON CLARO PEREIRA
LUCIMARA GUIDE EUFROSINO
HEYLA PAULA OTAVIANO TOMAZ
ANA CAROLINA DE ANDRADE
TATIANA DOS SANTOS MARQUES MACHADO
ADRIANE CATARINA NUNES NOGUEIRA
KEYTE ANDRIELE DANDARA GARCIA
JOELMA PEREIRA MARINHO HERCULANO
NERAILDE DE JESUS DOS REIS
SIMONE APARECIDA FERREIRA
KARINA DE SOUZA DA SILVA
ELIANE CRISTINA DE SOUZA
AMANDA APARECIDA DA SILVA
MARIA APARECIDA RODRIGUES BATISTA
FRANCINE APARECIDA COSTALONGA
MAIARA APARECIDA TAVARES ANDRE
LORANA KELLY DA SILVA LINO
VANDERLEIA DE FATIMA SILVA BUENO
DANIELLE ARANTES SILVEIRA
ERICA SIQUEIRA DE ASSIS SILVA
SUELI VICENTE DOS SANTOS NASCIMENTO
LUCIANA APARECIDA DE MESQUITA COMUNIAN SANTOS
LIDIANE APARECIDA RESENDE DIAS
SILENE APARECIDA RODRIGUES
RAQUEL MARCIANO ADAO
MARIA PRISCILA TOBIAS LILO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
MIRIAN ESTEFANI DE JESUS SILVA
ANDREA MARIANO
ADRIELE VICENTE MARTA BRANCO
SABRINA BRAZ PENHA
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CANDIDATO(A)
ANGELITA SILVA TUCCI
ELISIANA DE FATIMA CLARO SANTOS
SONIA APARECIDA DE SOUZA FIRMIANO
LUCAS PIRES
JULIANA RODRIGUES DASILVA
DIRCE DA SILVA NOGUEIRA
DAIANA VITA PEREIRA GONZAGA
TAIS DE FATIMA SATURNINO FERREIRA
JACYARA DOS SANTOS SILVA
LUCIVANI APARECIDA BOTELHO DE OLIVEIRA
JOAO VICTOR FLIEGNER DOS SANTOS
HORTENCIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS
VALQUIRIA MAXIMIANO DA CRUZ
JUSSARA CAZELATO
JOELIA MARCIA CHAVES RODRIGUES
LUCIENE PRISCILA SANTOS
CRISLEI APARECIDA FERREIRA
VANILDA DE FATIMA REIS BECATI
ELISANGELA DOS REIS
ANA APARECIDA DA SILVA SALLES
SILVANA JUAREZ
ELAINE CRISTINA PEREIRA
RAILANE CASSIA BERNARDO
ISAMARA GONCALVES DE BRITO
MARIANE MARCOLINO SANTANA
ADRIELLE RICARDO SILVA
ROSANGELA DE FATIMA DA CRUZ CORREA
ANA PAULA MANOEL
MAICON RODRIGO SOUZA NOVAES
ELIANE MIZAEL DA SILVA
VIVIANE OLIVEIRA SOARES PEDRO
JULIANA DE FATIMA ZAGNOLI
LUANDA VERGINO DE OLIVEIRA
CINTIA DE PAULA MARQUES
LILIANE DA SILVA
NATALIA TOMAZ SALGADO
DAIARA LEAL PEREIRA
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
FERNANDA MAYARA COSTA COELHO
LARISSA DE ASSIS FERREIRA
GALEXA EVELIN COSTA DA SILVA
FABIA JOICE TOMAZ
MAYCON DOMINGUETI CARVALHO
WISLAINE MARIA SANCHES FERREIRA
MAGDA APARECIDA EVANGELHO VITOR
SUELEN CRISTINA SOARES ALVES
ADRIENE DE FATIMA AGUIAR SANTOS
JOSELINA DA SILVA SANTOS
ROSANGELA DE LOURDES FRANCISCO SOUSA
SIMONE DO PRADO DUTRA
LARISSA DOS SANTOS FRANCISCO
FRANCISCA PAULA DE JESUS CARVALHO
SUELI DOS SANTOS BORTOLOSSO
ROSELAINE APARECIDA CASIMIRO
NANDJARA ALVES PEREIRA
MARCIA MARIA ALVES
ANA PAULA DA COSTA SOUZA SILVA
MAURILEIA DAS GRACAS SILVA
LIDRIELE DE PAIVA REIS
CLAUDIA CASTORINO DOS SANTOS
MARCELA CAROLINE DA SILVA
SILVANA DE FATIMA MARTINS
VIVIANE CONDE
GABRIELA CRISTINA LINO RODRIGUES MAXIMO
FERNANDA DE FREITAS
ADRIANA DA SILVA SOUZA OLIVEIRA
ROZIANE DE FATIMA SILVA PEREIRA
MONALISA CRISTINA VILELA
DANIELA TEREZA CANDIDO DA SILVA
BEATRIZ FERNANDES
VIVIANE CRISTINA GARCIA
ALESSANDRA APARECIDA PIO
KELLER VICENTINI SILVA
ROSA DE FATIMA BALBINO
CRISTINA MABILA TEODORO DA SILVA
ROSANA OLIVEIRA EDUARDO
KATIA ANGELICA DA SILVA DUARTE
ELDA ROSA XIMENES MARCELINO FERNANDES
CRISTINA PEREIRA
RITA DE CASSIA ELPIDIO CRUZ
VANICE DE OLIVEIRA
FABIANA PAULA CANDIDO LEMES ROMUALDO
LEANDRO MACIEL DIVINO
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CANDIDATO(A)
KELI MARIA DA SILVA
RITA DE CASSIA CANDIDA
VALERIA DE CARVALHO
MARIA LUCIA ARANTES REIS
MARIA ANGELITA MENDES PAIVA
TATIANE PICOLI
LENIR ALVES RIBEIRO ASSIS
JESSICA DOMINGOS SEVERINO
WAGNER BENICIO MONTEIRO
FRANCISLAINE NASARETH DA COSTA
ANA CRISTINA ALBINO
WELINGTON RODRIGO JUSTO
LUANA APARECIDA SILVA
VANESSA SILVA COSTA
LUCIANE APARECIDA SILVA
DIRCELEIA DE OLIVEIRA SOUZA PADUA
DAYSE SANTANA COSTA ARAUJO
SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA GONCALVES
VITA EVANETE DE SOUZA BELO
EDILAINE APARECIDA DOS SANTOS
SABRINA DE PAULA SILVA
RAFAEL GOMES DOMINGUES
IGOR DE OLIVEIRA NATAL
MARLENE DA CONCEICAO COSTA MARQUES
BIANCA NOGUEIRA SILVA
ALESSANDRA MILENE DA SILVA
MIRIAM EUGENIO DA SILVA
CAROLINE CASSIANO AGUIAR
TAYNARA MENDES SILVA
PAULA ADRIANA BAPTISTA AVELINO
JOANA DA SILVA
THAIS BOTELHO CASTELIANO VEIGA
LUCIA HELENA SOARES
GEOVANA NATALI
GABRIELA VITORIA RIBEIRO CAZELATO RODRIGUES
BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA
APARECIDA DE FATIMA FERNANDES BENETOLO
THAMIRES DOS SANTOS
REDSON RUIZ BERNARDES
KEILLA APARECIDA RIBEIRO LUZ
VANESSA PAULINO NERY
ELAINE FATIMA RAMOS PEDERIVA
FERNANDA DE SOUZA PAZ
JAINE APARECIDA AZEVEDO TEODORO
ANGELACECILIA ILIORODRIGUES
ROSANGELA NERIS PEREIRA MOREIRA
JOSIANE APARECIDA GOMES
VERONICA MARTINS
SILVANA SOUTO DE MIRANDA
PATRICIA CARLA DA SILVA
EDELSON MARTINS DOS REIS
BIANCA APARECIDA SOARES TIEMER
ROBERTA DO CARMO REIS
NAIARA EULALIA DE OLIVEIRA
MARIA CLAUDILENE CARIOCA PAIXAO
HELIANE DE CARVALHO PEREIRA
TATIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARCILENE APARECIDA GINO CRUZ
FLAVIANA ADAO ESTEVAM MENDONCA
DAVI ARAUJO DESIDERIO
TALITA CRISTINA PENHA SOUZA
VILMA MENDONCA DA SILVA LUCIANO
LAYS MORAIS
SIMONE DE SOUZA
ERIKA DA SILVA OZETTO
DAIANA EMILIANO DA SILVA ABREU
ANGELA APARECIDA CAETANO
MARIA EUGENIA DA COSTA MONTEIRO
DEBORA MARCIANO ADAO
INGRID SOARES FIRMINO
DEBORA ELISA MOREIRA CABRITA
ADRIANA APARECIDA VITOR SILVERIO
VANESSA CRISTINA FINOTE
ERICA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
WANDERLEIA COSTA MANUEL
ANGELA MARIA GONCALVES
ANDREA DARE COELHO SILVA
ELISANGELA DE FATIMA NOVAIS
JULIANA VILLELA REIS ALVES
JAQUELINE APARECIDA VALERIANO
POLIANAAPARECIDA FREIRE
ROSENILDA GRAZIELE BARROSO
MILENE SILVA CARVALHO TOLEDO

CLASS.
426
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CANDIDATO(A)
LAURIENE BENETOLO VIEIRA
JACINTA APARECIDA DA SILVA BECATI
RENATA DE ALMEIDA
MARIANA APARECIDA ALEXANDRINA
JESSICA DE SOUSA
FRANCINE DOS SANTOS VICENTE
VALERIA DA SILVA
ROSANA DE CARVALHO MORENO
FERNANDA REGINA NOGUEIRA
LUCIANA FIGUEIREDO CALAZANS CRUZ
RENAN ALEXANDRE MACHADO DO PRADO
ISABELLA LOPES DOS ANJOS MORAIS
ROSELENE BENETOLO
LUCIANA DO CARMO TRINDADE SILVA
EDILAINE APARECIDA LUIZ
ANDREIA DE SOUZA
RAISSA PAULA SAVIAN
VALDIRENE MARIA DE CASTILHO PEREIRA
JUCELENA FATIMA DE ABREU ANDRADE
TASSIA APARECIDA CARDOSO
TATIANA APARECIDA SCANDELATO
GRAZIELA RAFAEL LOPES
DAYANNE CANDIDO SIMAO
ANDREIA APARECIDA SILVA
ADRIANA VITAR LEONEL
CYNTHIA DOS SANTOS OLIVEIRA
KEILA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA
VERA LUCIA MARQUES
KATIA APARECIDA PEDRO BAGAJE
IASMIN SOUZA DOS SANTOS
REGINA MARGES VITORINHO
CELIA MARIA FERREIRA MELO
JAQUELINE MARTINS HONORIO
GABRIELLA RODRIGUES SILVA
CAMILA APARECIDA DE LIMA
ADRIANA DE FATIMA AGUIAR SILVA
MARLY MARY REIS FAUSTINO
IVAN SOARES FIRMINO
ALEX AUGUSTO DA CRUZ
ELIANA BORTOLOSSO
ROSELITA PAIVA DE SOUZA PENHA
MARIA CLAUDENICE DE BARROS MOURA SANTOS
DANIELA DE PAULA OLIVEIRA HEITOR
BRUNA FAVARO CARVALHO
ANGELICA DARE COELHO ARANTES
MIIRIAN MARIA NICOMEDIA MARTINS
CARLA DE SOUZA
OTAVIO DUTRA GONCALVES
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
ADRIANA DA SILVA MACEDO
MARIA DE LOURDES F PEREIRA
TAIS DE AGUIAR FRANCISCO
LEANDRA CELIA RODRIGUES
BRENDA PAULA CAINELI
ANA FLAVIA FIGUEIREDO DOMICIANO
NEIDE NUNES DE SOUSA ONGARO
IDALETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SEVERINO
MICHELLE PEREIRAALVES
ANDREIA ILDEFONSO
MARCEL FERREIRA BRAZ
ELIZAMAIRA CRISTINA AP PILA
ANDREA SILVA BERNARDES
MONICA APARECIDA ESTEVAM
MIRELAAPARECIDA DE ABREU
ANA LUCIA FERNANDES VALIAS
JAQUELINE APARECIDA PEREIRA
SILVANO DONIZETI JERONIMO
MARIA GORETE BENTO ALVES
ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
TANIA MARIA DE SOUSA MENDES
HELENA APARECIDA LINO MAXIMO
CAROLINE CRISTINA FELIPE
ALBERTO LUIZ PEREIRA RODRIGUES
LOURDES APARECIDA ROMAO
LIRIANE APARECIDA EVARISTO RIBEIRO
ADRIANA RENATA FERNANDES PALA
EDNA DA SILVA
MARIA DA CONCEICAO SOUSA NERY
ROSIMEIRE BERNARDO ANASTACIO
LIDIANE SILVA OLIVEIRA
CAROLINA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
PAULO VITOR FELISBINO
LUCIMARA COUTO DE OLIVEIRA CHAGAS
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CANDIDATO(A)
FERNANDA KELLY FERREIRA RUFINO
VANEA DAS GRACAS BASTOS
EDMILSON GASPA DE SOUSA
CICERO DE SOUZA LEITE
ROSANA MARIA OTAVIO PEREIRA
DOMENICA APARECIDA SILVA
DAIANE PAULA GOMES
RITA DE CASSIA SANTANA SIMAO
PATRICIA APARECIDA DA SILVA
DEBORA DE SOUZA NOGUEIRA
REJANE DE SOUZA FERREIRA PEREIRA
MARLENE COSTA OLIVEIRA PEREGRINO
GRACE KELLY DE PAULA FERNANDES
ADRIANA DA SILVA
TAINA PRESSOTI SIMAO
JOSIMEIRE RESENDE DOS SANTOS
ROSIENE DO CARMO DOS REIS
JULIANA SANTOS CARVALHO
GISELE LEMES MARCELINO
DANIELA APARECIDA FRANCISCO
DAMARIS MONTEIRO FONTES
MAYARA FERNANDES DA SILVA
DELENICE DE SOUSA ALVES
SUELLEN QUIRINO DE ARAUJO
MARIAAPARECIDA FIGUEIREDO
NARCI APARECIDA DA COSTA
FERNANDAAPARECIDA PERES
MARIA LUCIA DA SILVA DELFINO
ELIOMAR JULIANA SOUZA DA SILVA
CASSIA MARIA NAVES SILVA
ALINE SILVA
JANILDA APARECIDA DE PAULA PEREIRA
DANIELA APARECIDA GOMES FAVARO
ROSEANE DA SILVA NASCIMENTO
JOSE MILTON PICHARA
ELIANE BORGES XIMENES NERY
MAIRA CRISTINA SIGIANE VENANCIO
JOSE OLIMPIO SILVA DO NASCIMENTO
ALEXANDRA DONIZETI ARAUJO
ADRIANE DE CARVALHO JULIO
MARCIA REGINA RANGEL
ALINE BRAZ PENHA
DEBORA PEREIRA RIBEIRO CALIXTO
ZINEIDE APARECIDA FRANCISCO
NICOLAS CERUTTI ALMEIDA
MARCIA VALERIA BENEDITO
ALINE CRUZ DE MENEZES
EXPEDITA M.A BERTOLDO
ELISANGELA APARECIDA SALVINO CHAVES
JOSE CARLOS CAINELI
DEBORA DE PAIVA ROBERTO
ANDRESA DOS REIS
SHEYLA APARECIDA DE JESUS
ISABELLE CRISCIANE XAVIER DA SILVA
VALERIA DE OLIVEIRA
JULIANA APARECIDA REIS BIANCASTELI
LAURIENE PEDREIRA MENDES
HELOIZAAPARECIDA RIBEIRO
ALEXSANDRA VILELA
JANAINA BATISTA ARANTES
SIMONE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA
JUVENILDA APARECIDA DE MORAIS HONORATO
FRANCINE DE OLIVEIRA BENEDITO
ROSANE DE FATIMA TRISTAO CARDOSO
LARISSA DOS SANTOS
MICAELE PASSOS DE CARVALHO
BEATRIZ BIANCASTELO RODRIGUES URIAS
MARIA BARBARA CORREA DOS SANTOS
ANDRE GUIMARAES BATISTA
SARAH DE BRITO MARTINS
SAIONARA DAS GRACAS ALVES
LAENE ALEXANDRE TEIXEIRA CUNHA
AMANDA REIS GARCIA
LUCIANA DA SILVA VITORINO
MICHELE RIBEIRO RODRIGUES
MARLENE APARECIDA DA SILVA
ELIZABETH APARECIDA BALBINO
TATIANE AP SCOTINI DA SILVA
SUELI TAVARES OSSANI PEREIRA
ANA PAULA ANTONIO
MICHELE DE ASSIS VITORIA
NAIR SARA SOUSA PRATES
LILA MARIA DA SILVA FIRMINO
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CANDIDATO(A)
PRISCILAADRIANA BANDEIRA PIRES
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
FERNANDAAPARECIDA PIRES
ELLEN CAROLINE SILVA
MONIQUE VALIAS FERNANDES
IVA CLAUDINEIA DE PAULA NOGUEIRA
PATRICIA CAROLINA MARTINS PIRANGE
ERICA PENHA SALES
VALDIELE COSTA TOBIAS FERRARI
JESSICA FERNANDES DA SILVA EDUARDO
VITAR DE FATIMA SANTOS
SHIRLEY MADALENA DE OLIVEIRA
STEFANNIE RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA
MATHEUS ALVES DE AGUIAR
ELIANA BRIGIDA MOTA
EDILENE APARECIDA ALVES DE ANDRADE GUIMARAES
SILVANA APARECIDA BATISTA SILVA
LUCELENE APARECIDA GOMES DE BRITO
LUCIANA SILVA BRITO
DAYANA PEREIRA DA SILVA
ANDREIA DO NASCIMENTO DONIZETTI
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691
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693
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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, 19 de abril de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação, Interina
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 29/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos, a se apresentarem para preenchimento das vagas referentes ao Processo
Administrativo n.º 19.434/2021, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Professor PII / Português
Professor PII / Geografia

Quantidade
1
1

2. Prazo do Contrato
Professor PII/Português e Professor PII/Geografia
Até o término do ano letivo; fusão e/ou fechamento de turma ou enquanto durar o impedimento do
titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 19.434/2021
4. Remuneração
Conforme § 4º, art. 223 da Lei n.º 2.673/1995, o vencimento a ser pago ao contratado será o de
base inicial do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
Cargo
Professor PII / Português
Professor PII / Geografia

Quantidade
(*) R$27,15
(*) 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 servidor efetivo;
III – Retorno do titular;
IV – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
V – 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;
VI – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
VIII – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
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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, data e horário 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/Português e PII/Geografia, 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/Português e Professor PII/Geografia: Diploma da titulação mínima exigida, qual
seja, graduação em Licenciatura Plena;
c) Declaração, de próprio punho, do candidato de que não possui limitação ou atestado médico
para o exercício de atividades presenciais no atual contexto epidemiológico.
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;
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, obrigatória, cartão de vacinação contra a COVID-19 para
os que se imunizaram, juntamente com o cartão de vacinação contendo as demais vacinas.
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
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).
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 2022 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: 27/04/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171,Vila Pinto - Varginha Horário: 09h00min
Cargo: Professor PII/Português
CANDIDATO(A)
Fabiana Aparecida Tavares de Paiva
Maria Lúcia Aparecida Moreno Custódio
Lucilene Ferreira da Silva Ueda
Débora Pereira Pires Cunha
Ana Cristina Mendonça
Maria José de Carvalho Rosa
Rozilda Aparecida Branco Terra
Valdete Lourenço Ferreira
Aline dos Santos Lopes Marangon
Silvana das Graças Santana Pereira
Jeanne de Moura Fé
Alessandra de Oliveira Carvalho
André Aloisio Fortunato Silva
Márcia Maria Franco Miranda
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5º
9º
10º
12º
13º
14º
15º
16º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
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CANDIDATO(A)
Lidiani Isgarbosa Marques Moraes
Renata Cristina Bernardo Machado
Vanessa Solia Pereira
Rogéria Eva do Nascimento Alaminos
Leiliane Crsitina Martins Fonseca
Marcela Aparecida dos Reis
Patrícia Botrel Ávila Carvalho
Priscila Nogueira Fernandes
Joana D'Arc da Silva Seixas
Dalmar Olavo Alves Terra
Diego Anderson Batista
Isolina Penha Xavier
Leila de Oliveira
Silvana Tavares da Silva Ferrari
Marco Aurélio Tavares Pereira
Andrea Cristina de Souza
Lenice Aparecida Ribeiro
Elaine Aparecida Rodrigues Silva
Franciele de Andrade Rodrigues Oliveira
Elaine Cristina Sales Souza
Luciana Otávio
Jacqueline Andrade Agostinho Machado
Mariana Granja Marques
Cíntia Mara Nascimento
Lídia Aparecida Paulino
Paulo Sérgio da Silva
Luciane Aparecida da Silva Peret
Ana Paula Scalioni
Marlise Roque Araújo
Débora de Paula Marinho Bueno
Karina Coelho Claudiano Barbosa
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CLASSIFICAÇÃO
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º

Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171,Vila Pinto - Varginha Horário: 09h30min
Cargo: Professor PII/Geografia
CANDIDATO(A)
Moisés Cândido Gomes
Mariele Firmino
Juliano Donizete Avelino
Viviane Teixeira
Márcia Aparecida do Nascimento LIma
Emerson Rodrigues de Oliveira
Verônica Macedo dos Santos
Edina Aparecida Augusto
Cristiane Conde
Diego Anderson Batista
Neiva Pereira de Carvalho dos Santos
Cacilda Aparecida dos Santos Dias
Mary das Graças Ferreira
Dulce Helena Serafim do Prado
Elizandra Aparecida Custódio
Matheus Henrique Gabriel Camilo
Rafaela Maria Figueiredo Caldas
Fábio Henrique Miranda de Carvalho
Janaína da Silva Lemes Martins
Anne Lota Regly Leal Gomes
Krishna Kelly Bastos Ferreira
Ana Paula de Souza
Lucia Aparecida Santos de Souza
Vitor Donizete da Silva
Natália de Paula Silva
Suellen Custódio da Silva

ABRIL DE 2022

CLASSIFICAÇÃO
2º
3º
4º
5º
6º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º

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, 20 de abril de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação, Interina
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 419/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 418/2022
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 418/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data do vencimento do prazo da Portaria anterior.
Varginha, 20 de abril de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 054/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 048/2022
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 048/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 20 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – Nº 018/2022
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha estabelece normas para a realização de seleção
simplificada, para a contratação temporária de profissional para desempenhar atividades no
cargo abaixo descrito, conforme especificações contidas neste edital.
1 - DA VAGA
Cargo: Técnico de Informática
Nº vagas: 01 + reserva técnica
Escolaridade: Comprovante do ensino médio completo (2º grau) com curso de Técnico de
Informática
Jornada: 44 horas semanais
Vencimentos: R$1.828,07
Atribuições do cargo: O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 5.276/2010.
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 ou até realização de Concurso Público, não podendo ultrapassar o prazo de
06 meses. (Lei Municipal nº 2.673/95 e suas alterações).
3 – DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e
Lei Municipal nº 5.060/2009, com a devida autorização da Senhora Diretora Geral Hospitalar,
conforme Processo Administrativo nº 198/2022.
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 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições serão realizadas através do envio da documentação por e-mail, conforme
estabelecido abaixo:
• Data e horário para inscrição: das 07h do dia 25/04/2022 até às 06h do dia 27/04/2022.
5.2 O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço rh@fhomuv.com.br com o assunto:
“Inscrição Edital nº 018/2022 – CARGO TÉCNICO DE INFORMÁTICA”.
5.2.1 No corpo do texto, o candidato deverá informar nome e número de telefone para contato e
relacionar a documentação anexada.
5.3 Cópias dos seguintes documentos devem ser anexadas ao e-mail:
a) Carteira de Identidade;
b) Comprovante de endereço;
c) Comprovante do ensino médio completo (2º grau) com curso de Técnico de Informática;
d) Experiência e cursos, conforme anexo I, caso possua.
5.3.1 A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
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angulação que distorça a imagem.
5.4 Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail fora dos dias e horários estipulados.
5.5 As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza.
5.6 É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 Esta seleção constará de prova de cursos de aperfeiçoamento profissional e experiência
profissional, de caráter classificatório, tendo o total máximo de 56 (cinquenta e seis) pontos,
distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 O critério de desempate será pelo candidato mais idoso/idade.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 A listagem dos candidatos classificados estará disponível na Divisão de Recursos Humanos
– Rua Oscarlina Prado, 67 - Bom Pastor - Varginha/MG.
7.2 O resultado final estará disponível no site da FHOMUV – www.fhomuv.com.br e publicado no
Órgão Oficial do Município.
8. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1 Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3x4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia do RG, CPF, PIS/PASEP ou cartão cidadão, título de eleitor e comprovante da
última votação;
• Apresentar cópia do cartão do SUS;
• Apresentar cópia da carteira de habilitação e prontuário da carteira de motorista (caso seja do
cargo de motorista);
• Apresentar cópia do certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino), devendo
estar em dia com as obrigações militares;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento/casamento ou averbação do divórcio ou cópia da
declaração de união estável feita perante tabelião, observado o estado civil na assinatura do
contrato;
• Apresentar cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos. Caso
o filho seja dependente para o Imposto de Renda apresentar cópia da certidão de nascimento
dos filhos até 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da carteira de vacinação de filhos até 14 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar cópia da declaração de ajuste para todos os dependentes para o imposto de renda
(exceção de filhos);
• Apresentar cópia do diploma ou certificado de escolaridade e histórico escolar/diploma de
ensino, comprovando a habilitação exigida para a função;
• Apresentar registro no conselho regional de classe, vigente, com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício;
• Apresentar cópia do comprovante de residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro(a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Apresentar cópia do comprovante de conta bancária, devendo ser no CPF do candidato,
conforme solicitado pela Divisão de Recursos Humanos;
• Apresentar certidão negativa no Conselho Regional de Medicina (para o cargo de médico);
• Apresentar certidão de habilitação e regularidade profissional na área de enfermagem perante
o Conselho Regional de Enfermagem (para o cargo de técnico de enfermagem ou enfermeiro);
• Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devendo apresentar o atestado de antecedentes
criminais;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias, bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico admissional a ser realizado pelo Serviço de Segurança
e Medicina do Trabalho – SESMT para constatação de aptidão física, apresentando o respectivo
atestado de saúde admissional;
• Não poderá ter contrato licitatório com a FHOMUV, devido impedimento legal contido no art. 9º,
inciso III, da Lei nº 8.666/1993;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
8.2 O candidato deverá apresentar os documentos originais para verificação da autenticidade
das cópias solicitadas no item anterior.
8.3 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.
9. DA APRESENTAÇÃO
9.1 O candidato será convocado em conformidade rigorosa com a lista de classificação e deverá aceitar a vaga de imediato, caso contrário será considerado desistente da vaga.
9.2 Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
9.3 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.
9.4 Será de responsabilidade do candidato apresentar-se no prazo estabelecido, conforme
contato.
9.5 Será excluído do processo o candidato que não comprovar a escolaridade/qualificação
mínima exigida neste Edital, não sendo aceito protocolo de documentação.
9.6 Para a efetivação da contratação, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar

ABRIL DE 2022

ANO XXI - nº 1402
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.
9.7 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 8 deste Edital.
10 – DA CONVOCAÇÃO
10.1 Os candidatos classificados 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.
10.2 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.
10.3 O candidato classificado deverá manter junto à Divisão de Recursos Humanos da FHOMUV,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, 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.
11 – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE - EXAMES ADMISSIONAIS
11.1 O candidato convocado neste Processo Seletivo Público será encaminhado para prévia
inspeção de saúde.
11.2 O exame admissional, de caráter eliminatório, consistirá em avaliação médica realizada pela
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da FHOMUV, onde será avaliada a saúde
física para o exercício do cargo.
11.3 Será contratado o candidato classificado e convocado que for julgado na inspeção médica
oficial, apto fisicamente, para o exercício das atividades a que se refere o presente Edital.
11.4 Será considerado aprovado no exame admissional somente o candidato com parecer
“APTO” quando da conclusão dos mesmos.
11.5 Em caso de resultado INAPTO no exame admissional, o próximo candidato classificado será
convocado, devendo ser submetido à prévia inspeção de saúde.
12 - DO DISTRATO
12.1 O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
12.2 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.
12.3 Sempre que ocorrer dispensa o candidato será oficialmente comunicado.
12.4 O servidor dispensado de ofício, em virtude do disposto no Inciso II, item 12.2, não poderá
ser novamente contratado.
12.5 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.
12.6 Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e caso tenha se esgotada a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de admissão mais recente.
13 - DO RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 27/04/2022, que deverá ser enviado
no e-mail rh@fhomuv.com.br da FHOMUV, identificando no campo “assunto”: Interposição de
Recurso – Processo de Contratação Temporária - Edital nº 018/2022 – CARGO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA.
14 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada, conforme ANEXO II deste Edital.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da classificação final, sendo que a lista dos candidatos classificados, ainda não contratados e não convocados, será utilizada para outras contratações para o referido cargo.
15.2 A inscrição do candidato 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.
15.3 Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital;
d) Não atender os requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Fundação Hospitalar do Município de Varginha para entrar em exercício.
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15.5 O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela FHOMUV, estando ciente que são
estipulados de acordo com a necessidade dos serviços.
16 – DO CRONOGRAMA
Data: 25/04/2022 a 27/04/2022
Horário: Das 07h do dia 25/04/2022 às 06h do dia 27/04/2022
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 27/04/2022
Horário: 10h
Atividade: Divulgação da classificação prévia
Local: Divisão de Recursos Humanos – Rua Oscarlina Prado, 67 – Bom Pastor – Varginha/MG
Data: 27/04/2022
Horário: 11h às 15h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail rh@fhomuv.com.br
Data: 28/04/2022
Horário: 09h
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e no Site da FHOMUV https://www.fhomuv.com.br/
Varginha, 20 de abril de 2022.
Carla Bianca Pereira de Paiva
Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Pessoal
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
ANEXO I
EXPERIÊNCIA
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional
comprovada através de declaração formal ou contrato de trabalho em instituição pública ou
privada ou ainda através de registro em carteira de trabalho, referente ao cargo pretendido. A
entrega de currículo profissional não tem validade para a atribuição de pontos. A pontuação será
limitada à 04 anos completos, somente com a devida comprovação.
CURSOS
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de conclusão de nível superior, limitado
a dois cursos.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40h até
120h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2017. A
pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional vinculado ao cargo pretendido, realizado pelo candidato com carga horária acima de
120 h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 1º de janeiro de 2017.
A pontuação será limitada a quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados
apresentem conteúdo programático.
• Não serão considerados cursos ainda em andamento, devendo estar concluído até a data de
inscrição neste processo seletivo.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Os Cursos de Aperfeiçoamento serão considerados desde que compatíveis com o cargo
optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária
correspondente, discriminando as horas. Os cursos sem conteúdo e/ou sem carga horária não
serão validados.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome).
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes a participação em cursos, seminários e
eventos similares quando os mesmos fizerem parte do currículo de cursos de graduação ou
especialização.
• A Fundação Hospitalar poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a apresentação
dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
• Serão recusados os cursos que não atenderem as exigências deste Edital.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL Nº 018/2022.
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital nº 018/2022: Carla Bianca Pereira de Paiva, Rafael Ferroni Mendes e
Larissa Ongaro Faria para, sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste
Processo Seletivo Público.
Varginha, 20 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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AVISO REDESIGNAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2022
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 que,
devido a questões administrativas, foi retirado o item 02 (carro de emergência) e alteradas as
demais condições referentes a ele do referido processo.
Desse modo, o processo na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, tendo
por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E BENS PERMANENTES, fica
REDESIGNADO para:
Data da Sessão Pública: dia 17/05/2022, às 8h.
Retirada do Edital Retificado: www.fhomuv.com.br.
Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 20 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 074/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2022
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 REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, mediante as
condi-ções estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 11/05/2022, às 08h.
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, 19 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2022
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 REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 12/05/2022, às 08h.
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, 19 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2022
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, para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 13/05/2022, às 08h.
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, 19 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 077/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2022
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, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, PARA CLIENTES AMBULATORIAIS DA
FUNDAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 16/05/2022, às 09h.
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, 19 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2022

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 REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR (LARINGE ELETRÔNICA), mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 16/05/2022, 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, 19 de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 051/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2022
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:
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
LABORATORIAIS DE CULTURAS MICROBIOLÓGICAS, em favor da empresa: DIAGNOSTICA
LTDA para a contratação de serviços especializados na realização de exames laboratoriais de
culturas microbiológicas ao valor global de R$ 90.150,00 (noventa mil cento e cinquenta reais),
sendo: item 01 30 un Cultura e antibiograma de bactérias ao valor unitário de R$ 27,51 (vinte sete
reais e cinquenta e um centavos); item 02 15 un Cultura para fungos ao valor unitário de R$ 32,63
(trinta e dois reais e sessenta e três centavos); item 03 5 un Antifungigrama ao valor unitário de
R$ 46,07 (quarenta e seis reais e sete centavos); item 04 600 un Cultura e antibiograma de
bactérias (Hemocultura)ao valor unitário de R$ 47,35 (quarenta e sete reais e trinta e cinco
centavos); item 05 15 un Cultura para fungos ao valor unitário de R$ 45,43 (quarenta e cinco
reais e quarenta e três centavos; item 06 15 un Antifungigrama ao valor unitário de R$ 45,43
(quarenta e e cinco reais e quarenta e três centavos); item 07 30 un Cultura e antibiograma de
bactérias 27,51 (vinte e sete reais e cinquenta e um centavos); item 08 15 un Cultura para fungos ao valor unitário de R$ 32,63 (trinta e dois reais e sessenta e três centavos); item 09 5 un
Antifungigrama ao valor unitário de R$ 44,15 (quarenta e quatro reais e quinze centavos); item
10 600 un Cultura e antibiograma de bactérias (Urocultura) ao valor unitário de R$ 17,28 (dezessete reais e vinte e oito centavos); item 11 15 un Cultura e antibiograma de bactérias (Coprocultura) ao valor unitário de R$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos); item 12 300 un Cultura e
antibiograma para bactérias ao valor unitário de R$ 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete
centavos); item 13 300 un Cultura e antibiograma para bactérias ao valor unitário de R$ 26,87
(vinte seis reais e oitenta e sete centavos; item 14 300 un Cultura e antibiograma para bactérias
ao valor unitário de R$ 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete centavos); item 15 300 un Cultura
e antibiograma para bactérias ao valor unitário de R$ 26,87 (vinte e seis reais e oitenta e sete
centavos); item 16 100 un Cultura e antibiograma para micobactéria (Tuberculose) ao valor
unitário de R$ 95,98 (noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) e item 17 50 un Cultura e
antibiograma para micobactéria (Tuberculose) ao valor unitário de R$ 95,97 (noventa e cinco
reais e noventa e sete centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezoito de abril de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 053/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2022
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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE
MANUTENÇÃO PERIÓDICA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE RADIAÇÃO
IONIZANTEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, em favor das empresas:
SISTEMA INFORMATICA COM IMP E EXP LTDA - item 002 - microcomputador desktop ,
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compativel com intel® coretm i3-10100t (3 ghz a 3.8 ghz, cache de 6 mb, quad-core, 10a
geração), ubuntu® linux®, 18.04 lts, 32-bit, memória de 8, gb, 1 de 8 gb, ddr4 sem ecc, ssd de
256 gb pcie nvme, m.2, classe 35, teclado multimída , mouse preto óptico, energy star qualified,
placa de rede intel® wi-fi 6 ax200 2x2 (gig +) + bluetooth 5 com antena interna, trusted platform
module (discrete tpm enabled), optional vga video port, optiplex micro vertical stand, registro
epeat 2018 (dourado), 65w ac adapter, 4.5mm barrel, brazil, garantia de 1 ano para ardware/
software 24 horas por dia com reparo no local, 1x monitor 23.8\u201d com 3 anos de suporte
avançado para monitor da mesma marca do computador, portas e slots:1. botão liga/desliga | 2.
entrada de áudio universal | 3. saída de linha | 4. porta usb, 3.2 type-a de 1a geração | 5. porta usb
3.2 type-a de 1a geração | 6. slots knock-out para antena sem fio | 7. porta de vídeo opcional:
serial/dp 1.4/hdmi 2.0b/vga) | 8. 2 portas usb 2.0 (1com smart power on) | 9. 2 portas usb 3.2
type-a de 1a geração (parte traseira) | 10. parafuso borboleta | 11. porta rj-45 de 10/100/1.000
mbit/s | 12. slot de segurança kensington | 13. displayport | 14. porta hdmi | 15. conexão de
energia, ao preço de r$ 5.695,0000 (cinco mil e seiscentos e noventa e cinco reais) por un; ADS
TRANSPORTES CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - item 001 - memoria para servidor
lenovo - ddr4 32gb rdimm conforme especificações mínimas: capacidade de armazenamento:
32gb; tecnologia da memória: ddr4, velocidade do barramento: 2666 mhz, tipo do módulo: registered
dimm (rdimm), características da ram: 2rx4 1.2v, a memória deve ser compatível ou equivalente
ao part, number 01de974 da lenovo, para uso em servidor lenovo sr630 e garantia mínima de 12
meses., ao preço de r$ 4.950,0000 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezoito de abril de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 057/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2022
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 PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO XS1000i - SYSMEX, em favor da empresa:
CMG DIAGNOSTICA LTDA - item 001 - pinch valve compativel com o equipamento x10000i sysmex - código 013-1994-1, ao preço de r$ 1.589,3800 (hum mil e quinhentos e oitenta e nove
reais e trinta e oito centavos) por un; item 002 - wiring cord nº3652 compativel com o equipamento x10000i - sysmex - código 053-4831-3, ao preço de r$ 318,5200 (trezentos e dezoito
reais e cinquenta e dois centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte de abril de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
ERRATA DA PORTARIA Nº 008/2022 DE 28 DE MARÇO DE 2022, QUE DISPÕE SOBRE ABERTURA
DE PROCESSO ADM DE SINDICÂNCIA Nº 002/2022.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ:
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, MARGARET Pinto Barra – Matr. 021, Robertson PERROTTA Fidelis– Matr. 155 e
MILENE Cristiane Vitor Castelari – Matr. 170 e MILENE Cristiane Vitor Castelari – Matr. 170, para,
sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas
as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
LEIA-SE:
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, MARGARET Pinto Barra – Matr. 021, Robertson PERROTTA Fidelis– Matr. 155 e
MILENE Cristiane Vitor Castelari – Matr. 170, para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso,
prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Guarda Municipal de Varginha, 20 de abril de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA PROVIMENTO DE CARGOS - EDITAL Nº 002/2022
REALIZAÇÃO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG - GCMV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL
A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG (GCMV), através do seu Diretor Administrativo,
o Senhor MARCOS CLEBER SALES, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o
presente Edital para divulgar o que segue:
1. CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
Os candidatos, constantes neste Edital, ficam convocados a comparecer no dia 07/05/2022
(sábado), na Sede do 24º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS, situada na Av.
Celina Ferreira Ottoni, nº 3655, Bairro Alto Sion, no Município de Varginha/MG, para realização do
Teste de Aptidão Física, conforme horário abaixo definido, cumprindo o que versa o item 6.6 do
Edital 002/2015. Devendo atentar para a chegada ao local com no mínimo de 30 minutos de
antecedência, conforme a sequência do quadro de horários abaixo definida:
DIA
07/05/2022

HORÁRIO
07h30
08h30
09h30
10h30
11h30

CLASSIFICAÇÃO
86º a 115º
116º a 145º
146º a 175º
176º a 205º
206º a 230º

LOCAL
24º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

2- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais relativos ao Teste de Aptidão
Física, dar-se-á através do Órgão Oficial de Publicação do Município de Varginha, bem como, na
internet, pelo site www.gcm.varginha.mg.gov.br, facultado a veiculação em outros meios de
comunicação.
A execução do Teste de Aptidão Física seguirá o Cronograma de Execução, Anexo I, deste Edital.
As datas ora definidas poderão sofrer alteração em virtude da necessidade de ajustes
operacionais, mediante a publicação de Edital nos meios de comunicação acima estipulados.
A execução do Teste de Aptidão Física seguirá os parâmetros apresentados no ANEXO II –
EDITAL Nº 002/2022 - TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, tendo como referência o Anexo
VI - Edital Nº 002/2015.
É de inteira responsabilidade do candidato, seguir estritamente as instruções contidas neste
Edital, bem como acompanhar o cronograma, os comunicados e os Editais referentes ao
PROSSEGUIMENTO deste Concurso Público, divulgados nos meios acima mencionados.
O candidato poderá, em caso de dúvida, entrar em contato com a GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
pelo telefone ou whatsapp (35) 97601-0513. A não manifestação do candidato implicará, desde
logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições do Concurso Público
estabelecidas neste Edital.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público.
3- DA LISTA DE CONVOCADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
3.1- Nos termos do Edital de Convocação publicado em 20 de abril de 2022 pela Comissão
Especial deste Concurso Público, o não comparecimento no dia, horário e local marcados nesta
convocação acarretará a eliminação do candidato.
3.2- Os candidatos deverão apresentar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do
horário previsto para seu início, observando os seguintes requisitos, além do que versa o item
6.6 do Edital 002/2015:
a) Portando Documento de Identidade original com foto, de preferência o utilizado no ato da
inscrição para o Concurso ou a CNH;
b) Portando ATESTADO MÉDICO ORIGINAL, emitido no período de até 45 dias anteriores à data
marcada para a realização do Teste de Aptidão Física, obedecendo ao modelo padrão apresentado no Anexo III deste Edital, tendo como referência o Anexo VII do EDITAL Nº 002/2015, que
comprove boas condições para a prática desportiva e atividades físicas;
c) Os custos e procedimentos necessários à obtenção do atestado médico serão suportados
exclusivamente pelo candidato.
d) o candidato que não apresentar o atestado médico ficará impedido de realizar os testes e será eliminado do certame.
e) Deverá assinar as três listas de presença (uma para cada teste), sob pena de ser considerado ausente e, portanto desclassificado;
f) Apresentar em trajes apropriados para a prática desportiva (basicamente, calção e camiseta,
ou agasalhos e calçando algum tipo de tênis);
d) Estar preparados no que se refere à alimentação, levando um lanche, tendo em vista que a
realização dos testes poderá delongar-se.
3.3- O Resultado parcial do Teste de Aptidão Física será divulgado a partir do dia 12/05/2022.
5. Os Anexos deste Edital encontra-se divulgado no Órgão Oficial de Publicação do Município de
Varginha, bem como, na internet, no site www.gcm.varginha.mg.gov.br
Varginha, 20 de abril de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Nº
1
2
3
4

CANDIDATO
Lucas Fidelis
Gustavo Henrique de Souza
Clayton Vieira de Andrade
Odair Jacobs Mendes

ABRIL DE 2022

CLASSIFICAÇÃO
86º
87º
88º
89º

Nº
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
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

CANDIDATO
Vagner Ricardo Sotero
Eduardo dos Santos
Lilian Cristina da Silva
Juliano Álvaro Nonato de Albuquerque
Eduardo Lopes Pereira da Silva
Ana Aparecida Amaro
Rosimeire Aparecida Daré Andrade
Marck Luiz Maciel Dias
Edenilson da Silva Moraes
Edson Adriano da Silva
Lázaro Araújo dos Santos
Reinaldo de Oliveira Gomes da Silva
Douglas Donizetti Batista
Ronaldo Vitor da Silva
Flávio Rezende Motta
Elaine Pin
Edemir de Paula Evangelista
Cristian Robert de Carvalho Caminha
Fabrício Barbara Bueno
Lucas dos Santos Guimarães
Alexandre Tadeu Flores Resende
Edson Borges Luiz
Luciano da Silva
Jonas Thadeu Santana
André Silvério Maciente
Glauber Ongaro Rodrigues dos Santos
Vanessa Aparecida Machado
Madson Claudiano Januario
Anderson Caselani Santos
Alessandro Rodrigues Pedro
Ingrid Fatima Silva
Bruno de Melo Martins
Larissa de Oliveira Sousa
Marcos Antonio dos Santos
Viviane de Figueiredo Caxambu
Ana Paula Bueno
Carla Daniele dos Santos Silva
Juliano Figueiredo de Oliveira
Ricardo Carvalho de Abreu
Felipe Henrique Franceli Tumioto
Renata Mendes Barreto
Altieris Ferreira Cardoso
Gleiber Wesley da Silveira
Paulo Henrique de Oliveira
Diego Lima
Crislaine Galdino Tristão
João Paulo Nascimento Moreira
Arlei Vitor da Silva
Edgar Aparecido Marinho
Igor dos Reis Lucena
Pedro Henrique Ferreira
Francisco Filipe de Souza
Gabriela Ferreira Batista
Wesley Ramos Tavares
Allan Cruz
Jose Braga da Silva Junior
Janilson Aparecido Tosta
Eder Lucio Machado
Douglas Alexandre Teixeira
Bruno Cesar de Oliveira
Felipe Pereira Rezende
Elaine Emilia Candido
Leandro Faria Barbosa
Alexandre Zatti
Fabrícia da Silva Firmino Leopoldino
Vitor de Oliveira Pinto
Luiz Otavio Olimpio
Juan Soares Alves
Michel Filipe Melo Marques e Silva
Luciane Aparecida Gonçalves Silvério
Fabiano Nascimento de Paula
Matheus Felipe Francisco
Ednilson da Silva Joaquim
Diego Castelhano Fernandes
Antonio de Souza Fernandes Júnior
Rafael Menezes Sobral Zacaroni
Felipe Araujo Pardini
Gabriela Venturato Ossani
Marcio de Oliveira
José Fernando Silva Souza
Dirce da Silva Nogueira
Kellen Flávia de Souza
Adriano Alves dos Santos

CLASSIFICAÇÃO
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º
100º
101º
102º
103º
104º
105º
106º
107º
108º
109º
110º
111º
112º
113º
114º
115º
116º
117º
118º
119º
120º
121º
122º
123º
124º
125º
126º
127º
128º
129º
130º
131º
132º
133º
134º
135º
136º
137º
138º
139º
140º
141º
142º
143º
144º
145º
146º
147º
148º
149º
150º
151º
152º
153º
154º
155º
156º
157º
158º
159º
160º
161º
162º
163º
164º
165º
166º
167º
168º
169º
170º
171º
172º

40
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Nº
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
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O
EXECUTIVO
CANDIDATO
CLASSIFICAÇÃO
Rosiane Aparecida Santana
173º
Flavio de Moura Freitas
174º
Sandra Aparecida Eduardo
175º
Erico Sabino
176º
Wagner Bernardes dos Santos
177º
Wesley de Oliveira
178º
Rodrigo Olegário da Silva
179º
Washington Wender de Oliveira
180º
Lucas Emanuel Reis da Silva
181º
Maria da Glória de Siqueira Gomes
182º
Cícera Aparecida de Carvalho
183º
Willian de Souza Pereira
184º
Leandro Fonseca de Carvalho
185º
Fabiana Bueno de Oliveira Garcia
186º
Welder Aloisio de Andrade
187º
Abraham Sandor Neto
188º
Ricardo de Souza Nogueira
189º
Fernando José Gouvea Galvão
190º
Rosélia Rosa Aparecida dos Santos
191º
Cleoni Cardoso Tavares
192º
Danilo Martins de Souza
193º
Graziella Emilioreli
194º
Marcos Paulo de Souza Bueno
195º
Francis Montovani Campos
196º
John Roque
197º
Mirela Farale Rodrigues
198º
Arthur Augusto Alves
199º
Thaciane Dominguetti
200º
Edson Pires Ladeira Junior
201º
Fernando Henrique Veríssimo de Souza
202º
Fábio Ferreira do Vale
203º
Camila Maria Ribeiro
204º
Rafael Pereira
205º
Nicolas Kainan Jacinto Morais
206º
Walter da Silva Ernesto
207º
Lincoln Paulo Vilela Vidal
208º
Caroline Fernanda Pereira
209º
Alexandre de Abreu
210º
Antonio Quirino de Souza
211º
Cristiane Comunian Mesquita Gonçalves
212º
Priscila Zanateli Dominguito Teixeira
213º
Deize Margarida Magalhães
214º
Ronaldo Natividade
215º
Bruno Vasconcelos Menta
216º
Elisângela Rosa Bernardes
217º
Ana Paula Corrêa
218º
João Vitor de Lima
219º
Leandro Simião Gabriel
220º
Ricardo Antônio Moraes
221º
Diego Francisco da Silva Brito
222º
Sulivan Shizuo Noguchi
223º
André Gomes Domingues
224º
Fabio Chaves de Lima
225º
Eduardo de Carvalho
226º
Milene Bertoldo
227º
Josiane Matias dos Santos
228º
Douglas Dehon Baroni
229º
Cristiano Custódio
230º
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV
ANEXO I – EDITAL Nº 002/2022 TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

OBS: Este cronograma tem caráter orientador, podendo ter suas datas alteradas em função da
necessidade de ajustes operacionais, a critério da Guarda Civil Municipal. É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao andamento do presente Concurso Público.
DATA
20/04/22
21/04/2022 a 27/04/2022
28/04/22
07/05/22
12/05/22
13/05/ a 18/05/2022
26/05/22

ABRIL DE 2022

EVENTO
Publicação do Edital de Convocação e Divulgação da Lista de
Candidatos para Teste de Aptidão Física
Período para interposição de recursos contra as determinações
do Edital de Convocação para Teste de Aptidão Física
Divulgação definitiva da Lista de Candidatos Convocados para
Teste de Aptidão Física
Aplicação do Teste de Aptidão Física
Divulgação parcial do resultado do Teste de Aptidão Física
Período para interposição de recursos contra o resultado do Teste
de Aptidão Física
Resultado dos recursos do Teste de Aptidão Física e divulgação
do Resultado Parcial contendo notas das Provas Objetivas de
Múltipla Escolha, Teste de Aptidão Física e Classificação.

DATA
27/05/2022 a 31/05/2022
09/06/22

EVENTO
Período para interposição de recursos contra o Resultado final
contendo notas das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, Teste
de Aptidão Física e Classificação.
Divulgação do Resultado Final contendo notas das Provas Objetivas
de Múltipla Escolha, Teste de Aptidão Física e Classificação e
Convocação para os Exames Psicológicos e divulgação do local
dos Exames Psicológicos.

* Todos os Atos inerentes ao Teste de Aptidão Física serão objeto de publicação por Edital Órgão
Oficial de Publicação do Município de Varginha, bem como, na internet, pelo site
www.gcm.varginha.mg.gov.br, facultada a veiculação em outros meios de comunicação.
ANEXO II – EDITAL Nº 002/2022 - TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
(REFERÊNCIA ANEXO VI - EDITAL Nº 002/2015)

• O Candidato que não atingir no mínimo 20 (vinte) pontos, em cada uma das provas do TAF, será
eliminado do Concurso Público.
• Os testes acima possuem caráter classificatório e eliminatório
• A média aritmética da pontuação, obtida pelo candidato nas três provas do TAF, corresponderá
à sua nota nesta fase.
• Limita- se o tempo máximo para o teste de corrida MASCULINO 15’31” e FEMININO 20’43”.
ANEXO III – EDITAL Nº 002/2022 - ATESTADO MÉDICO (PADRÃO)
(REFERÊNCIA ANEXO VII – EDITAL Nº 002/2015)
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE OU DA CLÍNICA DE SAÚDE
Atesto, sob as penas da Lei, que o(a) Senhor(a) ____________________ portador(a) do RG
n°_________________, SSP______, nascido(a) em___/___/_____, encontra-se apto (a) à
realização de testes de esforços físicos intensos (TAF), podendo participar dos testes de
aptidão física ( Teste para candidatos do sexo Masculino - Flexão de barra fixa, corrida de 2.400
metros e Flexão Abdominal e Teste para candidatos do sexo Feminino - Flexão de braços, corrida
de 2.400 metros e Flexão Abdominal), do Concurso Público promovido pela Guarda Municipal de
VARGINHA, para o cargo de Guarda Municipal.
Local e data, ____________________________________
Nome, assinatura do Médico e CRM
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
• A data do atestado não poderá ultrapassar 45 (quarenta e cinco dias) anteriores da data à
realização dos testes de aptidão física – ACOMPANHAR CRONOGRAMA DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO.
• Nome, assinatura do profissional que elaborou o atestado.
• Carimbo do profissional: Nome e CRM.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.561/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Artigo 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea “a”, c/c § 5º da
Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019 e
decisão proferida no Processo Administrativo nº 30/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 18.04.2022, à
servidora GISLENE CARVALHO RIBEIRO, matrícula 191822, CPF nº 874.448.796-72, cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com
proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 18 de Abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.562/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 20/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 18.04.2022, à
servidora LÊDA CRISTINA MAMBELLI FERNANDES, matrícula 147427, CPF nº 778.929.686-87,
cargo efetivo de Oficial de Administração, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda
– SEMFA, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 18 de Abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.563/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 24/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 18.04.2022, à
servidora MARIA DE FÁTIMA XAVIER BRUNIERA, matrícula 030279, CPF nº 004.102.716-75,
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares, nível EF-01, lotada na Fundação
Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 18 de Abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.564/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
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de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 33/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 18.04.2022, à
servidora SOLANGE APARECIDA GOMES, matrícula 191540, CPF nº 890.310.326-20, cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação
– SEDUC, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 18 de Abril de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 068/2022, DE 18 DE ABRIL DE 2022.
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em regular
Processo Seletivo Simplificado, devidamente homologado:
NOME

CARGO/BASE

CLASSIFICAÇÃO

PROCESSO SELETIVO

Carlos Henrique de Souza Tomas Condutor de Ambulância/Lavras

6º lugar

009/2021

Daniel da Silva

Condutor de Ambulância/Ouro Fino

2º lugar

001/2022

Junia Marisa Borges Lima
Joanabell Araújo de Oliveira

Enfermeiro/Lavras
Enfermeiro/Varginha

3º lugar
3º lugar

003/2022
003/2022

Bruna Rodrigues Cordeiro

Técnico de Enfermagem/São Roque de Minas

1º lugar – Anexo II

002/2022

Marlene de Cássia Mendes

Técnico de Enfermagem/Santa Rita do Sapucaí

1º lugar – Anexo II

002/2022

Rubiana Ribeiro do Vale Souza

Técnico de Enfermagem/Santa Rita do Sapucaí

2º lugar – Anexo II

002/2022

Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior ficam convocadas para, no prazo estabelecido
nos ítens 7.7 e 7.8 dos Editais 001/2022, 002/2022 e 003/2022 e 8.7 e 8.8 do Edital 009/2021,
apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, sob pena de tornar sem
efeito a nomeação.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 18 de abril de 2022.

De acordo:
Examinado e conferido:

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Publicação do Edital de Licitação / Modalidade: Pregão Presencial Nº 013/
2022 / Processo Nº 042/2022 / O CISSUL torna público que realizará Licitação Pública, com a
finalidade: contratação de empresa especializada para aquisição de veículo automotor 0 km,
tipo picape, para atender às necessidades do setor de frota do CISSUL. Data Abertura: 06 de
maio de 2022 / Horário: 08:30h / Tipo: Menor Preço por item - Pregão / O inteiro teor do Edital
Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17 horas, na Rua João
Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site www.cissul.saude.mg.gov.br/
licitacoes/editais/ ou ainda pelo e-mail: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br . Os interessados em
participar deste Pregão deverão comparecer utilizando máscaras, em atendimento às
recomendações do Ministério da Saúde.
Thiago Carneiro Pereira, Pregoeiro do CISSUL. Varginha/MG, 14 de abril de 2022.

