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Varginha está entre os principais
municípios do Sul de Minas que
mais geraram vagas de
empregos formais. A afirmação é
do Ministério do Trabalho, por
meio do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged). Varginha aparece
disputando a liderança com o
saldo positivo de 1763 empregos
de carteira assinada, no
acumulado.
Pág. 3

Prefeitura avalia cerca
de 200 pessoas para
fazer a cirurgia da
catarata
Cerca de 200 pessoas
passaram por avaliação médica
para realizar a cirurgia de
catarata. Trata-se de um
procedimento que é muito
aguardado por várias pessoas e
que pode refletir na segurança e
na qualidade de vida de cada
uma delas. Pág. 9

AMADORZÃO 2022 É SUCESSO
Confira as 16 equipes e como anda a competição. Pág. 7

SÃO SEBASTIÃO

Vacinação antirrábica vai
começar na zona rural

UPA prossegue com
capacitações
Pág. 4
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O QUE FAZER EM UMA SITUAÇÃO DE
ABANDONO PREDIAL
Todos os temas em
segurança do trabalho merecem
muita atenção, mas o tema do
abandono predial é de extrema
importância. Há alguns casos no
Brasil e no mundo que
demonstram que um bom plano
de abandono predial pode ter
peso significativo entre uma
situação de potencial tragédia e
uma tragédia ocorrida de fato.
Quando o assunto é abandono
predial, uma das situações mais
lembradas é a ocorrida em 11
de Setembro de 2001, no World
Trade Center; constata-se que,
dentre os indivíduos que
estavam localizados nos
andares abaixo da zona de
choque, 99% saíram do
complexo comercial em
segurança.
No Brasil, houve grandes
incêndios prediais em que,

infelizmente, não havia planos de
abandono predial e os resultados
são os descritos abaixo:
Incêndio no Gran Circus, 1961,
Rio de Janeiro/RJ – 503 vítimas
fatais, sendo 70% crianças;
Incêndio no Edifício Andraus,
1972, São Paulo/SP – 16 vítimas
fatais e 330 feridos;
Incêndio no Edifício Joelma,
1974, São Paulo/SP – 180
vítimas fatais;
Incêndio na Boate Kiss, 2013,
Santa Maria/RS – 242 vítimas
fatais e mais de 600 feridos.
Embora haja inúmeros
outros casos, os citados acima
já são suficientes para nos
conscientizarmos da gravidade
desse tema e para que nos
atentemos às dicas abaixo, as
quais podem garantir um
abandono predial rápido e
seguro:
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1.Mantenha a calma, caminhe (não corra) para a saída mais próxima;
2.Não empurre; utilize as escadas, nunca o elevador;
3.Ao ir até a saída, chame seus colegas de trabalho; caso esteja
utilizando sapato de salto, retire para aumentar sua agilidade;
4.Atente-se a pessoas nervosas e descontroladas; elas podem
representar um risco para as demais;
5.Não retorne para buscar objetos, deixe o local imediatamente, pois
muitas pessoas se tornam vítimas fatais de um incêndio por não
acreditarem na velocidade de propagação das chamas;
6.Ao sair, feche todas as portas atrás de você, isso retardará a
progressão do fogo. Caso esteja preso em meio à fumaça, respire
pelo nariz em rápidas inalações; havendo possibilidade, molhe um pano
e utilize-o como máscara;
7.O ar próximo ao chão é melhor respirável. Procure rastejar até a
saída;
8.Se estiver preso em uma sala em chamas, mantenha-se abaixado
enquanto procura uma janela na qual possa escapar do local ou chamar
socorro;
9.Ao deparar-se com uma porta, antes de abri-la toque-a com a mão.
Se estiver quente, não a abra; se estiver fria, abra-a lentamente e
mantenha-se atrás. Caso sinta calor ou pressão deslocando-se através
da fresta, feche-a novamente;
10.Em casos extremos, se você não conseguiu sair, mantenha-se atrás
de uma porta fechada e tente encontrar janelas, saídas de ar e abra-as
totalmente;
11.
Nunca salte de prédios e mantenha-se longe de multidões para
evitar pisoteamentos.
É primordial conhecer o equipamento de combate a incêndio
para, em caso de emergência, utilizá-lo com eficiência. Conheça
também, detalhadamente, o seu local de trabalho, isso lhe dará várias
opções de salvamento.
Possuir um plano de abandono para o ambiente de trabalho é
de extrema importância, principalmente em ambientes em que é grande
o volume de pessoas ocupando um mesmo local. Lembre-se: por mais
difícil que se apresente a situação, mantenha a calma, siga as
instruções e acione o Corpo de Bombeiros.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Varginha está entre os municípios que mais
geraram vagas de empregos, segundo Caged
De acordo com os dados do Ministério do
Trabalho, por meio do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged),
Varginha está entre os principais municípios do
Sul de Minas que mais geraram vagas de
empregos formais até o momento em 2022.
No acumulado, Varginha aparece
disputando a liderança com o saldo positivo de
1763 empregos de carteira assinada. O setor
que mais gerou empregos foi o de serviços com
933 vagas, na sequência indústria aparece com
340 vagas, construção 254, agropecuária 252,
e o comércio fechou com saldo negativo de 16
vagas.
O secretário de Desenvolvimento
Econômico de Varginha, Juliano Cornélio,

ressalta que Varginha retomou a geração de
empregos com carteira assinada. "No primeiro
semestre, Varginha disparou na liderança do
Sul de Minas e há previsão de mais postos de
trabalho neste segundo semestre”, explica.Ele
continua afirmando que “entretanto, é muito
importante que os profissionais busquem
qualificações e capacitações hoje disponíveis
no mercado, uma vez que as empresas optam
por profissionais que atendam suas
demandas”.
O secretário destaca que “por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
(Sedec) e da Secretaria de Habitação e
Desenvolvimento Social (Sehad), a Prefeitura
vem contratando qualificações do Sistema S

Varginha tem saldo de vagas criadas no ano.

(Senai e Senac) e disponibilizando de forma
gratuita para formação e qualificação de mão
de obra para o mercado de trabalho, pois
acreditamos que ações como esta também
fazem parte da política de desenvolvimento
econômico da cidade".
Confira os números do Caged:
- Extrema: 1789
- Varginha: 1763
- Poços de Caldas: 1252,
- Pouso Alegre: 1177
- Lavras: 891
- Passos: 824.
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Upa realiza aulas de educação continuada
com o tema Parada Cardiorrespiratória (PCR)
Durante o 1º semestre de 2022, foram
ministradas aulas de Educação Continuada
para os profissionais de enfermagem na
Unidade de Pronto Atendimento - UPA de
Varginha. O tema foi Parada Cardiorrespiratória
– PCR. As aulas foram ministrada pelo Dr.
Emerson Yuji Hamada.
O treinamento focou na importância de
como atender uma Parada Cardiorrespiratória
com procedimentos como a ressuscitação
cardiopulmonar em uma Sala de Estabilização,
visando assim, a melhora na qualidade e o
desempenho no atendimento prestado aos
pacientes.
Os treinamentos são de suma importância
para identificar previamente uma Parada

Cardiorrespiratória, pois em diversas situações
que ocorrem em uma Sala de Estabilização,
sem dúvida a PCR merece prioridade.
O atendimento prestado ao paciente,
mediante ações organizadas e planejadas

diminuem as sequelas, influenciando nos
resultados prestados.
A UPA mantém sistematicamente a
Educação Continuada incentivando e garantido
um bom desempenho da equipe.

Campanha de Vacinação Antirrábica

Mais de 20.442 de Cães e Gatos já foram vacinados
Dia 4 de setembro começa na zona rural
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do
Setor de Controle de Zoonoses, comunica que foi
concluída a vacinação antirrábica animal na zona
urbana da cidade, que também contou com a
parceria dos alunos da disciplina de doenças
infecciosas do curso de medicina veterinária do
Grupo Educacional UNIS.

Esta etapa urbana ocorreu em 20 postos
espalhados pela cidade nos dias 07, 21 e 28 de
agosto, totalizando 60 postos de vacinação que
abrangeu toda a cidade. Neste período foram
vacinados 17.676 cães e 2.766 gatos, tendo um
subtotal de 20.442 animais imunizados em
Varginha até o momento.
A partir do mês de setembro será iniciada a
campanha de vacinação antirrábica na zona rural
de Varginha, que ocorrerá nos dias 04, 11 e 17
de setembro onde as equipes de vacinação irão
de casa à casa e também na sede do Setor de
Controle de Zoonoses, localizado na Avenida dos
Imigrantes, nº 3.758, no bairro da Vargem.
É importante informar que todos os cães e
gatos a partir de 3 meses de idade podem
receber a vacina antirrábica, inclusive fêmeas
gestantes e lactantes e que todos os animais
vacinados pela primeira vez (primovacinados)
devem receber uma dose de reforço entre 21 a
30 dias após a primeira dose.
Os tutores que não conseguiram vacinar seu
cão ou gato nos postos de vacinação urbanos e
os tutores de animais primovacinados podem
levá-los no Setor de Controle de Zoonoses,
durante a semana no período de 8h às 11h e
13h30 às 16h.
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Prefeitura divulga melhorias no transporte coletivo
Uma reunião realizada na
manhã desta quarta-feira, 31, na
Autotrans, definiu detalhes das
melhorias no transporte coletivo
urbano em Varginha. Novos
Bairros serão atendidos por
ônibus, tem o retorno de uma linha

o dia todo e a unificação de duas
outras linhas para atender mais
pessoas.
Esses
assuntos
foram
acertados entre o chefe da Divisão
de Transporte da Prefeitura,
Gledston Cardoso e supervisores

Reunião entre representantes da Prefeitura e da
Autotrans define melhorias no transporte coletivo urbano
de Varginha

da empresa
Autotrans.
Ao
todo
quatro novos
b a i r r o s
começarão a
ser atendidos
pelo serviço de
transporte
coletivo.
O
Bairro Portinari

(entre os Bairros Eldorado e o
Imaculada) e o Flamboyans
(localizado
depois
dos
condomínios da BRZ no Bairro
Nova Varginha) já receberam as
demarcações, ou seja, os postes
com as placas indicando os pontos
de parada de ônibus. Já os Bairros
Minas Gerais (em frente ao
Batalhão da PM) e o Coqueiros
(região do Parque de Exposição)
vão receber demarcação nos
próximos dias.
Outra novidade é a volta da
Linha 20 – Campos Elíseos que
estava tendo ônibus somente uma
vez ao dia, no início da manhã.
Agora, o atendimento aos
passageiros será o dia todo. A

interligação será entre a região do
Campos Elíseos, Centro e
Alameda do Café.
Também serão unificadas as
Linhas 2A (Alto dos Pinheiros) e 01
(Pinheiros) o que propiciará
atender outros bairros como o
Jardim Áurea. Assim, os
moradores dessas regiões terão o
transporte coletivo como opção
para ir ao Via Café Garden
Shopping, sem parada no Terminal
Rodoviário.
De acordo com Gledston,
essas melhorias na prestação de
serviço no transporte coletivo
começarão no próximo dia 12. “A
Prefeitura está sempre atenta às
demandas da população”, conclui.

PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES MUNICIPAIS PARTICIPAM DE
FORMAÇÃO CONTINUADA EM REDE
No sábado, 20, foi realizada mais uma formação
em rede, conduzida pelo grupo OPET/SEFE - Sistema
Educacional Família e Escola. Participaram
aproximadamente 500 profissionais da Rede
Municipal de Ensino de Varginha entre professores,
supervisores, orientadores, diretores, vice-diretores,
professores do Atendimento Educacional
Especializado - AEE e profissionais de apoio.
A formação, na Escola Municipal Domingos
Ribeiro de Rezende e na Faceca, contou com 18
formadores do sistema de ensino estiveram presentes
na formação e trabalharam com os segmentos do
Ensino Fundamental I e II, proporcionando importante
momento para a reflexão, o planejamento e a
preparação para o trabalho a ser realizado no 2º
semestre. O trabalho envolveu os componentes
curriculares do Ensino Fundamental I e II, passando
pelas áreas específicas de Arte, Educação Física e

Língua Inglesa.
Os professores do AEE, profissionais de apoio e
orientadoras educacionais participaram de palestras,
cujo assunto principal foi “Inclusão Escolar: Educar
e Cuidar”, com a analista comportamental Vanessa
Fioravanti e a psicopedagoga Maria Augusta de
Franco.
Os diretores, vice-diretores e alguns professores
participaram da formação para a gestão das
ferramentas tecnológicas no
contexto escolar, ministrada pela
professora Vânia Flores.
A Fundação Cultural
também
esteve
presente,
oferecendo a cerca de 50
professores da rede, a 4ª Oficina de
Educação Patrimonial, que trouxe
o tema “O patrimônio cultural em
sala de aula”, conduzida por Jaíne
Diniz Corrêa, historiadora da Ame
Cultura, consultora em Patrimônio
Cultural, contratada pelo município.
Houve também o lançamento do livro
infantil “Lorena: a baratinha
mentirosa”, com a presença do
escritor José Roberto Sales.
O prefeito Vérdi Melo fala aos educadores
A secretária de educação

Juliana de Paula Mendonça destacou o
comprometimento dos professores e dos gestores
com o desenvolvimento da educação municipal. "O
comprometimento e participação de todos os
docentes de nossa rede é muito importante neste
momento das capacitações e atividades propostas.
Isso produz uma sinergia, uma troca de informações
e experiências entre todos os envolvidos, onde uma
variedade de estratégias de ensino são apresentadas
e vêm ao encontro do que queremos, através de uma
educação inovadora, que valoriza as pessoas. E com
a parceria estabelecida com a OPET, através do
sistema de ensino, temos observado uma melhoria
contínua na qualidade do ensino ofertado aos nossos
estudantes.”
O prefeito Verdi Lucio Melo e o vice-prefeito
Leonardo Ciacci também estiveram presentes ao
evento. O prefeito cumprimentou a todos os
participantes e falou sobre a importância deste
momento de formação coletiva, parabenizando a
todos os docentes e gestores pelo dinamismo e
determinação, de estarem sempre se capacitando,
se recriando, para levar aos nossos alunos da rede
municipal de ensino, uma educação que atenda às
necessidades de cada aluno.
Essa formação terá continuidade e novos
encontros acontecerão nos próximos meses.
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Atletas da SEMEL conquistam
medalhas na Copa Arezzo de Natação
A equipe de Natação da
Prefeitura de Varginha conquistou
dois ouros, três medalhas e outras
importantes posições na tradicional
XVI Copa Arezzo / Minas Tênis Clube
de Natação, em Belo Horizonte, de
26 a 28 de agosto. A competição
reuniu grandes equipes de Belo
Horizonte, São Paulo e Espírito
Santo com mais de 600 atletas.
Defenderam a bandeira de
Varginha os atletas Airton Pacífico
Junior, Gustavo Tiodoro, Leonardo
Cesarino e Noah Lataliza. “Os
garotos foram muito bem em todas
as provas, visto o período de
transição de treinamento que
estamos; tivemos um primeiro
semestre muito forte e estamos
retomando essa intensidade”,
comentou o técnico da Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer SEMEL, professor Wagner Sartini.
De acordo com a SEMEL, a
competição fez parte do macro ciclo
de treinamento para este 2º
semestre, pois o objetivo maior são
os campeonatos estaduais e o
nacional que ocorre no final de
novembro. “Até lá estaremos
participando de eventos deste nível
e acima para podermos novamente
melhorar os resultados do 1º
semestre.
Nosso
próximo
compromisso será em Uberlândia,
Campeonato Sudeste Infanto /
Juvenil, Troféu Assis Chautebrian no
final de setembro”, adianta o
técnico.

Os nadadores varginhenses Noah Lataliza, Gustavo Tiodoro, Airton Pacífico Jr. e Leonardo Cesarino juntamente com o
técnico Wagner Sartini ao centro

Conquistas:
Airton Jr
1º lugar
100 borboleta
1° lugar
50 livre
2º lugar
100 livre
Noah Lataliza
3° lugar
200 medley
4º lugar
100 costas e 100 livre
Leonardo Cesariano
3º lugar
100 borboleta
4º lugar
100 costas e 200 medley
Gustavo Tiodoro
5º lugar
100 Costas

As piscinas da SEMEL, sendo que uma inclusive é coberta

O técnico Wagner Sartini e o atleta da natação da SEMEL, Airton Pacífico
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Amardozão 2022 é sucesso no campo e na arquibancada
O Campeonato de Futebol Amador
de Varginha - AMADORZÃO 2022, que
conta com a participação de 16 equipes
que reúne mais de 500 atletas dos
bairros, teve a 2ª rodada completada
no último final de semana.
Considerada a mais disputada do

interior de Minas, a competição atrai
grande número de torcedores, aos
domingos, no Estádio Rubro Negro
(Rua Paraná) e no Campo da Semel
(Bairro São Geraldo). Jovens, adultos,
idosos, crianças de colo dão um show
avalisando a importância da disputa na

cidade. As arquibancadas ficam
repletas de torcedores e animação
regada pelo batuque das baterias.
Os jogos que tiveram início dia 14
de agosto tem término previsto para o
dia 11 de dezembro com portões
abertos.

O Amadorzão é uma realização da
Prefeitura de Varginha, por meio da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
- SEMEL.
Acompanhe as informações como
as rodadas no site oficial da competição
amadorzão2016.blogspot.com.
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Devido ao cenário epidemiológico e assistencial favorável nos
casos de incidência da Covid-19, bem como do último Decreto
Municipal publicado (nº 11.118/2022), o qual extinguiu o Gabinete
Especial de Resposta Imediata à Crise Causada pelo Coronavírus,
e, revogou todas as medidas sanitárias restritivas inerentes à
doença, não mais serão publicados os boletins semanais
específicos sobre a pandemia.
A Prefeitura informa que a doença continua sendo de notificação
compulsória, motivo pelo qual os dados respectivos continuarão
sendo alimentados no sistema da Secretaria Estadual de Saúde e

do Ministério da Saúde, de fácil acesso para técnicos e população
em geral, pelo (https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/boletim
https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/images/2022/08/29-08Boletim_Completo_29.08.2022.pdf)
As medidas de prevenção e todos os aprendizados durante o
período pandêmico, se incorporados pela população em geral, são
capazes de proteger de uma infinidade de doenças.
É de fundamental importância que a população continue fazendo
sua parte. Prevenção é tudo.

Secretaria de Saúde informa sobre Resultados do Ponto Avançado de Vacinação
A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
(Semus), informa que a vacinação realizada no Ponto Avançado de
Vacinação, situado no calçadão da Rua Wenceslau Braz, no centro
de Varginha está sendo extremamente satisfatória, com aplicação
de 1.953 doses de vacinas (1099 doses de Covid e 854 doses de
Influenza).
A coordenadora do Setor de Vacinas, Luana Alves de Oliveira
Teixeira e o secretário Municipal de Saúde, Armando Fortunato Filho,
alertam quanto à importância da ampliação das coberturas vacinais
no município. A expectativa é que o novo Ponto de Vacinação no Via
Café Garden Shopping, que funcionará até o dia 02 de outubro aos
finais de semana (sexta, sábado e domingo), com horário de
atendimento das 14h às 20h também obtenha sucesso.
A Prefeitura avisa que o Ponto Avançado da Wenceslau Braz
termina no dia 31 de setembro. Então, fica a chamada para que
aproveitem os últimos dias de vacinação no calçadão.

Avaliação de Pacientes para Cirurgia de Catarata é sucesso
Cerca de 200 pacientes
passaram por avaliação para
cirurgia de catarata no último fim de
semana, sábado (27) e domingo
(28), na Policlínica Central. Para a
Prefeitura de Varginha esse é um
excelente resultado.
A Secretaria Municipal de Saúde
- SEMUS - informa que as
avaliações foram realizadas por
quatro renomados médicos
oftalmologistas da Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais
- FCMMG, Gustavo Carlos Heringer,
Josué Geraldo Lessa, Lucas
Belchior de Castro e Haroldo
Gonçalves Moreno, com o apoio do
médico oftalmologista José Maltez

Gurgel Benjamin, da rede SUS de
Varginha.
O secretário Municipal de
Saúde, Armando Fortunato Filho,
esclareceu a importância desta
parceria com a Faculdade de
Ciências Médicas e que os
pacientes devem aguardar o
contato da equipe Secretaria de
Saúde para orientação dos
próximos procedimentos.
“Estamos
agilizando
os
procedimentos pela gratuidade que
o SUS oferece e fazendo valer o
direito à Saúde sua totalidade, sem
abrir mão da experiência e ética dos
profissionais envolvidos “, ressalta
o prefeito Vérdi Melo.
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LEI Nº 7.024, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 6.942, DE 27 DE DEZEMBRO DE 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 acrescido à Lei Municipal nº 6.942, de 27 de dezembro de 2021, o seguinte artigo:
Art. 4º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a
modo pro solvendo, as receitas que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º da
Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los, em
conformidade com o art. 167, inciso IV da Constituição Federal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da 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, 29 de agosto de 2022; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DECRETOS

Art. 1º Fica reduzida a jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento) da servidora JOANA DOS SANTOS ESTEVÃO, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Manutenção
e Conservação de Próprios Públicos - Nível E-01, 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 17/08/2022 à 16/08/2023, 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, 17 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JOADYLSON ANTÔNIO BARRA FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.141, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2020 E 2021.

DECRETO Nº 11.128, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar abaixo relacionados, por não terem sido processados.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
Considerando a necessidade de adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.934
de 23 de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.268.800,00
(um milhão duzentos e sessenta e oito mil oitocentos reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2590)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.2009
VALOR: 1.268.800,00
TOTAL: 1.268.800,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 159, código de aplicação 159.2009, transferência de recursos MAC
CORONAVIRUS (COVID-19)- SAES, com base nas receitas realizadas no mês em curso, conforme
constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de agosto de 2022.

NRO.
164
165

Empenho
00936 /2020
00756 /2020

Justificativa
Regularização de Lançamento
Regularização de Lançamento

166

01627 /2020

Regularização de Lançamento

167

05403 /2020

Regularização de Lançamento

168

00755 /2020

Regularização de Lançamento

169

05400 /2020

Regularização de Lançamento

170

05402 /2020

Regularização de Lançamento

171

06137 /2021

Regularização de Lançamento

172

08605 /2021

Regularização de Lançamento

173
174
175
176
177

00777 /2020
01445 /2020
01339 /2021
08627 /2021
05401 /2020

Regularização de Lançamento
Regularização de Lançamento
Regularização de Lançamento
Regularização de Lançamento
Regularização de Lançamento

TOTAL

Fornecedor
11053 ADEMAR CARDOSO JÚNIOR
11197 ASSOC. DOS AGRIC. FAMIL. TRÊS PONTAS
E REGIÃO
11197 ASSOC. DOS AGRIC. FAMIL. TRÊS PONTAS
E REGIÃO
11197 ASSOC. DOS AGRIC. FAMIL. TRÊS PONTAS
E REGIÃO
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA
03155 WELINGTON MOL DA SILVA
03155 WELINGTON MOL DA SILVA
03155 WELINGTON MOL DA SILVA
03155 WELINGTON MOL DA SILVA
09193 ASSOC. PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR
VARGINHA

Valor
229,10
675,00
14.391,46
23.184,00
11.452,70
131.802,72
24.583,16
47.578,73
468,92
1,95
102.398,15
14.463,26
1.469,99
894,30
373.593,44

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga das as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de agosto de 2022.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.138, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EXERCÍCIO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.142, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.

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 9.204/
2022;
DECRETA:

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 superávit financeiro na Fonte 244 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), no valor de R$ 373.593,44 (trezentos e setenta e três mil quinhentos e noventa e três
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reais e quarenta e quatro centavos);
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$ 373.593,44
(trezentos e setenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos),
a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.3.90.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (2927)
Fonte de Recurso: 244
Código de Aplicação: 244.0000
VALOR: 373.593,44
TOTAL: 373.593,44
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superávit financeiro verificado no
exercício de 2021 de Transferências TRANSF.REC.FNDE-PNAE, 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, 17 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) – Exercício Anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
244.0000 - TRANSF.REC.FNDE-PNAE
CONTA BANCÁRIA:
9218 – BRASIL FNDE MERENDA ESCOLAR, Ag. 032-9 C/C 58.745-1
Saldo Bancário em 31/12/2021
882.649,89
(-) RESTOS A PAGAR
537.219,72
(+) RESTOS A PAGAR CANCELADOS
373.593,44
(=) SUPERÁVIT APURADO
719.023,61
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
345.430,17
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
373.593,44
(=) SALDO REMANESCENTE
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.143, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de
elaboração da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
CONSIDERANDO a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
CONSIDERANDO que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma
fonte de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23
de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1300 - 2562
3.3.90.00.00 AQUIS.FORNEC.MEDIC./MATER.P/DISTR.GRAT.MAND.JUDIC. (239)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 50.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 1194
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ESPECIALIZADO NA CRIANÇA E (306)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 50.000,00
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TOTAL: 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.144, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
ESTABELECE PREMIAÇÃO A SER CONCEDIDA NO “VII PRÊMIO MARINA PRADO DE CASTRO
– PRÁTICAS EXITOSAS – COMPARTILHAR PARA CRESCER”, A SER REALIZADO NO ÂMBITO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº
5.916 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto no art. 93, I, “n” da Lei Orgânica Municipal, bem como o disposto na
Lei Municipal nº 5.916/2014, regulamentada pelos Decreto nº 7.144/2014,
DECRETA:
Art. 1º Para efeito de estímulo ao desenvolvimento educacional municipal, será concedida
premiação aos vencedores do “VII Prêmio Marina Prado de Castro – ‘Práticas Exitosas –
Compartilhar para Crescer’”, como reconhecimento das práticas educativas e administrativas de
sucesso da rede municipal de ensino.
Art. 2º A premiação de que trata o art. 1º será outorgada às categorias de disputa instituídas em
Edital pela Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, e concedida em pecúnia no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), por vencedor, deduzidos os valores tributáveis do Imposto de Renda,
conforme Decreto Federal nº 3.000/99, art.43, Inciso IV.
Art. 3º Em nenhuma hipótese o prêmio de que trata o art. 1º será convertido em benefícios de
qualquer espécie, sendo o mesmo nominal e intransferível aos vencedores, ocorrendo a
concessão do mesmo na folha salarial do mês de dezembro de 2022.
Art. 4º No cumprimento das disposições contidas neste Decreto, serão obrigatoriamente
observadas as normas constantes da Lei Municipal nº 5.916/2014 e suas regulamentações.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JULIANA DE PAULA MENDONÇA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.145, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.934/2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2022 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.934 de 23
de dezembro de 2021, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões quinhentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (169)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.01 FUNDO DE MAN. ENS. BÁSICO E VAL. MAGIST.
12.365.2300 - 2595
3.1.90.00.00 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1888)
Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0001
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VALOR: 1.000.000,00
12.365.2300 - 2595
3.1.90.00.00 VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (1889)
Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0002
VALOR: 500.000,00
TOTAL: 2.500.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões quinhentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (170)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.000.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.01 FUNDO DE MAN. ENS. BÁSICO E VAL. MAGIST.
12.361.2300 - 2591
3.1.91.00.00 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (343)
Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0000
VALOR: 500.000,00
12.361.2300 - 2591
3.1.90.00.00 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1154)
Fonte de Recurso: 118
Código de Aplicação: 118.0000
VALOR: 1.000.000,00
TOTAL: 2.500.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 11.148, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
PRORROGA PRAZO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.465/2021.
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 767/2020;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada em favor da servidora ALINE LÚCIA GOMES, detentora do cargo de TNS/
PS/Bioquímico – Nível E-23, a forma de jornada de que trata o Decreto Municipal nº 10.465/2021,
tudo em obediência ao inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º A jornada será pelo período de 05/07/2022 a 04/07/2023.
Art. 3º As demais disposições do Decreto Municipal ficam mantidas.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 05/07/2022.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de agosto de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MIRIAN LÊDA AGUIAR
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEONARDO VINHAS CIACCI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.857, DE 27 DE JULHO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR a pedido, a servidora DAMARIS DA SILVA GALDINO do cargo de Auxiliar de
Serviços Públicos/Servente Escolar – Nível E-01, nomeada pela Portaria nº 17.172/2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário a partir de 18/08/2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.919, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º READAPTAR servidor TIAGO DE JESUS CARVALHO, em caráter provisório, para exercer
o novo rol de atribuições funcionais constantes do Processo Administrativo nº 10.390/2012, no
cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Obras Diversas/Readaptado, nível E-01, matrícula 30.0435, sem prejuízo de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitado de exercer
as suas atividades atuais, conforme apurado no referido Processo Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.921, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º READAPTAR a servidora VANESSA AGUIAR LIMA , em caráter provisório, para exercer
o novo rol de atribuições funcionais constantes do Processo Administrativo nº 10.389/2022, no
cargo de Educador Infantil /Readaptado, nível E-18/M, matrícula 27.624-4, sem prejuízo de seus
vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitada de exercer as suas atividades
atuais, conforme apurado no referido Processo Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.922, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º READAPTAR servidora ROBERTA DE PÁDUA E ANDRADE, em caráter provisório, para
exercer o novo rol de atribuições funcionais constantes do Processo Administrativo nº 10.393/
2022, no cargo de Educador Infantil /Readaptado, nível E-18/M, matrícula 30.037-1, sem prejuízo
de seus vencimentos anteriores, em virtude de estar impossibilitada de exercer as suas atividades atuais, conforme apurado no referido Processo Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.923, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 01 (um) ano até a data 31/07/2023 em CARÁTER PROVISÓRIO, a
readaptação funcional da servidora LUCIENE MACIEL SANTOS, detentora do cargo de Auxiliar
de Serviços Públicos/Readaptada, nível E-01, matrícula 19.825-9, conforme Processo Administrativo
nº 8.328/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.924, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 01 (um) ano até a data 31/08/2023 em CARÁTER PROVISÓRIO, a
readaptação funcional da servidora ALESSANDRA DA SILVA LEMES, detentora do cargo de
Educador Infantil/Readaptada, nível E-18/M, matrícula 26.650-8, conforme Processo Administrativo
nº 10.462/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.927, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Art. 1º Prorrogar até 31/07/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional do
servidor JOÃO TAJARA DE OLIVEIRA, detentor do cargo de TNS/PS/Enfermeiro/Urgência e
Emergência/ Readaptado, nível E-23, matrícula 26.189-9, conforme Processo Administrativo nº
13.919/2018.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.940, DE 19 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam nomeados os servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), abaixo
relacionados para comporem a Comissão Organizadora do VII Prêmio Marina Prado de Castro –
Práticas Exitosas: Compartilhar para Crescer:
I – Equipe Pedagógica:
I - Erika Aparecida Trombini de Souza;
II - Gisele Maria Martins
III - Gisele Mendes Alves
IV - Maria da Penha Souza de Carvalho Tavares
V - Nereida Ivone de Paiva Teixeira Alvarenga
VI - Roberta Sarmento Barbosa
VII - Rosana de Almeida Resende Lima
VIII - Solange Inácio Ribeiro Conde
IX - Vânia de Fátima Flores Paiva
II – Equipe Técnica:
I - Ana Lúcia Prado
II - Berenice de Brito Adami
III - Chrislaine Donizete Nascimento Baroni
IV - Emerson Tavares de Oliveira
V - Gabrielle Moreira Luiz
VI - Sirléia Ferreira Leone
Art. 2º Os membros da Equipe Pedagógica são responsáveis pela coordenação, supervisão e
assessoramento das escolas nas etapas preliminares do VII Prêmio Marina Prado de Castro –
Práticas Exitosas: Compartilhar para Crescer, bem como pela indicação dos membros da Comis-
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são Julgadora, responsável pela escolha dos trabalhos vencedores.
Art. 3º Os membros da Equipe Técnica são responsáveis pela coordenação, organização e
demais funções correlatas que viabilizem a realização da cerimônia de premiação do VII Prêmio
Marina Prado de Castro – Práticas Exitosas: Compartilhar para Crescer, a ser realizada no dia 07
de dezembro de 2022.
Art. 4º As atividades da COMISSÃO, constantes dos atos normativos acima referenciados e/ou
a serem definidos em atos diversos, são consideradas de relevância pública, não sendo
remuneradas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.945, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.

a) SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEHAD
Suplente: Carlos Alberto Vieira Fontoura em substituição a senhora Pâmela Fernandes Batista
f) SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SEMEL
Titular: Rodrigo Silva em substituição ao senhor Sebastião Salvador Costa
Suplente: Natália Batista Campos em substituição ao senhor Rodrigo Silva
Art. 2º No desempenho de suas funções, os membros ora nomeados, deverão observar as
disposições constantes da Portaria n° 18.036/2021, que permanece inalterada em seus demais
termos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.965, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica relotado na Secretaria Municipal que especifica, o cargo de provimento efetivo
relacionado no quadro abaixo:
QTDE CARGO
NÍVEL
ORIGEM DESTINO
1
Auxiliar de Serviços Públicos / Capinador
E-01
SOSUB
SEMEA
Art. 2º Em decorrência da relotação de cargo de que trata o artigo anterior, seu ocupante fica
relotado, passando a ter exercício na respectiva Secretaria Municipal, conforme consta no
quadro abaixo:

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a servidora JAARA ALVARENGA CARDOSO para representar o Município
junto ao Instituto Estadual de Florestas – IEF.
Art. 2° Os trabalhos desenvolvidos pela servidora ora nomeada serão considerados serviços
públicos relevantes, não fazendo jus ao recebimento de gratificação ou qualquer espécie de
vantagem pecuniária.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/08/
2022, revogadas as disposições em contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.967, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

MATRÍCULA
29.841-4

NOME
CARGO
Ulysses Heitor Flores Resende Auxiliar de Serviços Públicos /Capinador

NÍVEL
E-01

ORIGEM
SOSUB

DESTINO
SEMEA

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.946, DE 22 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica relotado na Secretaria Municipal que especifica, o cargo de provimento efetivo
relacionado no quadro abaixo:
QTDE
CARGO
NÍVEL
ORIGEM
DESTINO
1
Auxiliar de Serviços Públicos / Capinador
E-01
SOSUB
SEMEA
Art. 2º Em decorrência da relotação de cargo de que trata o artigo anterior, seu ocupante fica
relotado, passando a ter exercício na respectiva Secretaria Municipal, conforme consta no
quadro abaixo:
MATRÍCULA NOME
29.840-8
Ozeas Marcos de Oliveira
DESTINO: SEMEA

CARGO
Auxiliar de Serviços Públicos / Capinador

NÍVEL ORIGEM
E-01
SEAGRI

Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos - DRHU, adotará as medidas necessárias
objetivando o cumprimento do disposto nesta Portaria, bem como, fará as devidas modificações
no Quadro Geral dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.953, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até dia 31/07/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora DANIELA CASTILHO AMORIM ROSA, detentora do cargo de TNS/PS/Psicólogo, Nível E23, matrícula 27.094-4, conforme Processo Administrativo nº 5.774/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.954, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar até 31/08/2023, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora TELMA DE OLIVEIRA MARQUES, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais/
Readaptado, Nível E-10, matrícula 17.434-3, conforme Processo Administrativo nº 7.551/2008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.957, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ter sido
habilitada em Concurso Público Municipal - Edital nº 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF
Jaqueline Namy de Souza Tsubaki
TNS/PS/Terapeuta Ocupacional - E-23
3º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.958, DE 26 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.908/2022.
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 18.961, DE 29 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Substituir os membros nomeados pela Portaria nº 18.036, de 10 de agosto de 2021,
abaixo relacionados, do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:
I- REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.938/2022.
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 18.968, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora GABRIELA MAISE LIMA DE OLIVEIRA para
o cargo de Escriturário, Nível EF-05, nomeada pela Portaria nº 18.955/2022, em virtude de
desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.969, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora ELEN DE FÁTIMA GOMES SILVA para o
cargo de Escriturário, Nível EF-05, nomeada pela Portaria nº 18.955/2022, em virtude de desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.970, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o 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 nº 001/2016:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOMUV
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF
Diego Viana de Mello
TNS/Médico Plantonista Internista EF-23
9º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.975, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, o senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 001/2016:
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NOME
Leandro Oliveira Bortolosso
Tiago da Silva
John Lenon Jose de Alcantara
Eduardo Afonso de Melo
Flavio Luis Constantino
Rafael Valentim Vital
Nicholas Alexander Caetano

CARGO/NÍVEL
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Serviços

Públicos
Públicos
Públicos
Públicos
Públicos
Públicos
Públicos

/
/
/
/
/
/
/

Coletor
Coletor
Coletor
Coletor
Coletor
Coletor
Coletor

de
de
de
de
de
de
de

Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo
Lixo

–
–
–
–
–
–
–

Nível
Nível
Nível
Nível
Nível
Nível
Nível

E-01
E-01
E-01
E-01
E-01
E-01
E-01

CLASSIF.
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 300/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 283/2022
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 incluindo o fornecimento de mão de
obra especializada, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para
execução do Projeto de Decoração Urbana do Natal de Outro Mundo da cidade de
Varginha , mediante as condições estabelecidas em Edital.
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Data da Sessão Pública: 15 / 09 / 2022 às 15h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 301/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 284/2022
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 autorização de uso de espaço público destinados a instalação de
pontos comerciais junto do Parque de Exposições de Varginha por ocasião das
Solenidades em Comemoração do 140º aniversário da cidade de Varginha , mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 16 / 09 / 2022 às 13h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 31 de agosto de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 302/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 285/2022
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. Verdi 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 e instalação de placas de
identificação de logradouro, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
VERDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 303/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 286/2022
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 tubo PEAD, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 304/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 287/2022
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 para prestação de serviços
de desinsetização e desratização, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2022 às 15h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
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Licitações.

Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 305/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 288/2022
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 fornecimento e plantio de palmeiras ornamentais na Alameda
Olívio Bregalda no bairro Santa Luiza , mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 06 / 10 / 2022 às 08h00.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 306/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 289/2022
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. Verdi 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,
limpeza, copa e cozinha, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 06 / 10 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
VERDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 307/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 290/2022
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 aparelho eletrocardiógrafo digital, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 10 / 2022 às 08h00
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3690-1812 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 308/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 291/2022
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. Verdi 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 kit de fardamento escolar
para atender alunos das Escolas Municipais e CEMEIS da Rede Municipal de Ensino
de Varginha, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 10 / 2022 às 13h00
Informações / Edital: Deptº. de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9505.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
VERDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXIV - nº 1424
HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2022
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 a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de uniformes profissionais,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Gripp
Confecções Ltda.: Lote 01, no valor de R$ 2.899,80 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais
e oitenta centavos), composto por Item 01 – Camisa social feminina – manga curta – tam. G –
tecido tricoline canelado – cor silver – bordado tam. 08 x 10 cm – R$ 100,02 (cem reais e dois
centavos) Un – Gripp, Item 02 – Camisa social feminina – manga longa – tam. G - tecido tricoline
canelado – cor silver – bordado 08 x 10 cm. – R$ 100,02 (cem reais e dois centavos) Un – Gripp,
Item 03 – Camisa social feminina – manga longa – tam. GG - tecido tricoline canelado – cor silver
– bordado 08 x 10 cm. – R$ 100,02 (cem reais e dois centavos) Un – Gripp, Item 04 – Calça
alfaiataria feminina c/ bolso – tam. 42 – tecido tecno prada – cor chumbo classic. – R$ 100,02
(cem reais e dois centavos) Un – Gripp, Item 05 – Calça alfaiataria feminina c/bolso – tam. 44 –
tecido tecno prada – cor chumbo classic. – R$ 100,02 (cem reais e dois centavos) Un – Gripp,
Item 06 – Camiseta baby look polo – manga curta - tam. GG – tecido de malha PV – cor cinza - gola
piquet - bordado 08 x 10 cm. – R$ 36,30 (trinta e seis reais e trinta centavos) Un – Gripp, Item 07
– Calça bailarina – tam. M – tecido helanca - cor preta. – R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta
centavos) Un – Gripp, Item 08 – Calça bailarina – tam. GG – tecido helanca - cor preta. – R$ 35,50
(trinta e cinco reais e cinquenta centavos) Un – Gripp, Item 09 – Camisa social masculina – manga
curta – tam. M – tecido tricoline canelado – cor silver – bordado lado esquerdo 08 x 10 cm. – R$
100,02 (cem reais e dois centavos) Un – Gripp, Item 10 – Calça alfaiataria masculina c/ bolso –
tam. 40 – sem pregas - tecido tecno prada – cor chumbo classic. – R$ 100,02 (cem reais e dois
centavos) Un – Gripp, Item 11 – Calça Cos total - de elástico – tam. 42 – bolso cargo – tecido brim
– cor cinza escura – bordado perna esquerda 08 x 10 cm. – R$ 100,02 (cem reais e dois
centavos) Un – Gripp, Item 12 – Camiseta polo – manga curta – tam. M – cor cinza – malha PV –
gola piquet - bordado no lado esquerdo 08 x 10 cm. – R$ 36,30 (trinta e seis reais e trinta
centavos) Un – Gripp, Item 13 – Camiseta polo - manga longa – tam. M – cor cinza – malha PV gola piquet – bordado no lado esquerdo 08 x 10 cm. – R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa
centavos) Un – Gripp, Item 14 – Camisa masculina alfaiataria – tam. 42 - sem pregas – com bolso
– tecido tecno prada – cor preto - bordado no lado esquerdo 08 x 10 cm. – R$ 100,02 (cem reais
e dois centavos) Un – Gripp, Lote 02, no valor de R$ 1.449,98 (um mil, quatrocentos e quarenta
e nove reais e noventa e oito centavos), composto por Item 01 – Jaqueta acolchoada com ziper
– cor preta – tam. G – tecido tecno prada – bordado 08 x 10 cm - no lado direito. – R$ 207,14
(duzentos e sete reais e quatorze centavos) Un – Gripp, Item 02 – Jaqueta acolchoada com ziper
– cor chumbo – tam. G – tecido tecno prada – bordado 08 x 10 cm - no lado direito. – R$ 207,14
(duzentos e sete reais e quatorze centavos) Un – Gripp, Item 03 – Jaqueta acolchoada com ziper
– cor chumbo – tam. GG – tecido tecno prada – bordado 08 x 10 cm - no lado direito. – R$ 207,14
(duzentos e sete reais e quatorze centavos) Un – Gripp, Item 04 – Jaqueta acolchoada com ziper
– cor chumbo – tam. M – tecido tecno prada – bordado 08 x 10 cm - no lado direito. – R$ 207,14
(duzentos e sete reais e quatorze centavos) Un – Gripp, Lote 03, no valor de R$ 33.999,37,
composto por Item 01 – Calça Brim leve 100% alg. cor azul marinho tam. 38 – masculina - metade
coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos - com reforço no gancho (entrepernas) – R$
60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un – Gripp, Item 02 – Calça Brim leve 100% alg. cor
azul marinho tam. 40 – masculina - metade coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos
- com reforço no gancho (entrepernas) – R$ 60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un –
Gripp, Item 03 – Calça Brim leve 100% alg. cor azul marinho tam. 42 – masculina - metade coz
metade elástico - com elástico ao meio e bolsos - com reforço no gancho (entrepernas) – R$
60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un – Gripp, Item 04 – Calça Brim leve 100% alg. cor
azul marinho tam. 44 – masculina - metade coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos
- com reforço no gancho (entrepernas) – R$ 60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un –
Gripp, Item 05 – Calça Brim leve 100% alg. cor azul marinho tam. 46 – masculina - metade coz
metade elástico - com elástico ao meio e bolsos - com reforço no gancho (entrepernas) – R$
60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un – Gripp, Item 06 – Calça Brim leve 100% alg. cor
azul marinho tam. 48 – masculina - metade coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos
- com reforço no gancho (entrepernas) – R$ 60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un –
Gripp, Item 07 – Calça Brim leve 100% alg. cor azul marinho tam. 50 – masculina - metade coz
metade elástico - com elástico ao meio e bolsos - com reforço no gancho (entrepernas) – R$
60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un – Gripp, Item 08 – Calça Brim leve 100% alg. cor
azul marinho tam. 52 – masculina - metade coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos
- com reforço no gancho (entrepernas) – R$ 60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un –
Gripp, Item 09 – Calça Brim leve 100% alg. cor azul marinho tam. 54 – masculina - metade coz
metade elástico - com elástico ao meio e bolsos - com reforço no gancho (entrepernas) – R$
60,17 (sessenta reais e dezessete centavos) Un – Gripp, Item 10 – Calça Brim leve 100% alg. cor
azul marinho tam. 58 – masculina - metade coz metade elástico - com elástico ao meio e bolsos
- com reforço no gancho (entrepernas) – R$ 61,00 (sessenta e um reais) Un – Gripp, Lote 04, no
valor de R$ 18.999,55 (dezoito mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), composto por Item 01 – Camiseta gola v com bolso cor bege tam. P - malha fria - pv com silk – R$ 26,53 (vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) Un – Gripp, Item 02 – Camiseta
gola v com bolso cor bege tam. M - malha fria - pv - com silk – R$ 26,53 (vinte e seis reais e
cinquenta e três centavos) Un – Gripp, Item 03 – Camiseta gola v com bolso cor bege tam. G malha fria - pv - com silk – R$ 26,53 (vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) Un – Gripp,
Item 04 – Camiseta gola v c/ bolso cor bege tam. GG - malha fria - pv - com silk – R$ 26,53 (vinte
e seis reais e cinquenta e três centavos) Un – Gripp, Item 05 – Camiseta gola v c/ bolso cor bege
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tam. EG - malha fria - pv - com silk – R$ 26,53 (vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) Un
– Gripp, Item 06 – Camiseta gola v c/ bolso cor bege tam. EXG - malha fria - pv - com silk – R$ 26,53
(vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) Un – Gripp, Lote 05, no valor de R$ 4.699,59
(quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), composto por Item
01 – Calça de Brim cor verde musgo feminina tam. 40 13 oz, com passador de cinto, com dois
bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e
oito reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 02 – Calça de Brim cor verde musgo feminina tam. 42
13 oz, com passador de cinto, com dois bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros,
calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 03 –
Calça de Brim cor verde musgo feminina tam. 44 13 oz, com passador de cinto, com dois bolsos
frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito
reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 04 – Calça de Brim cor verde musgo feminina tam. 46 13
oz, com passador de cinto, com dois bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça
com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 05 – Calça de
Brim cor verde musgo feminina tam. 48 13 oz, com passador de cinto, com dois bolsos frontais
modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze
centavos) Un – Gripp, Item 06 – Calça de Brim cor verde musgo masculina tam. 38 13 oz, com
passador de cinto, com dois bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com
elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 07 – Calça de Brim
cor verde musgo masculina tam. 40 13 oz, com passador de cinto, com dois bolsos frontais
modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze
centavos) Un – Gripp, Item 08 – Calça de Brim cor verde musgo masculina tam. 44 13 oz, com
passador de cinto, com dois bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com
elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos) Un – Gripp, Item 09 – Calça de Brim
cor verde musgo masculina tam. 48 13 oz, com passador de cinto, com dois bolsos frontais
modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze
centavos) Un – Gripp, Item 10 – Calça de Brim cor verde musgo masculina tam. 42 13 oz, com
passador de cinto, com dois bolsos frontais modelo faca e dois bolsos traseiros, calça com
elástico. – R$ 68,11 (sessenta e oito reais e onze centavos) Un – Gripp, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 62.048,29 (sessenta e dois mil e quarenta e oito reais e vinte e nove
centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 10 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2022
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 calçados de segurança,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas
Renato Isidoro – ME: Lote 01, no valor de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais),
composto por Item 01 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº 35 – fechamento em
elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha de montagem em Não
Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano bi-densidade
injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto – resistente a óleo
combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 40,40 (quarenta reais e
quarenta centavos) Un – Crival, Item 02 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº 36 –
fechamento em elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha de
montagem em Não Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano
bi-densidade injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto –
resistente a óleo combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta
e nove reais e oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 03 – Calçado ocupacional profissional
tipo botina – nº 37 – fechamento em elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor
preta – palmilha de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação –
solado de poliuretano bi-densidade injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia
na região do salto – resistente a óleo combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018
– R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 04 – Calçado
ocupacional profissional tipo botina – nº 37 – fechamento em elástico – confeccionado em couro
curtido ao cromo – cor preta – palmilha de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel –
biqueira de conformação – solado de poliuretano bi-densidade injetado direto ao cabedal –
sistema de absorção de energia na região do salto – resistente a óleo combustível – s/ biqueira
de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
Un – Crival, Item 05 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº 38 – fechamento em
elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha de montagem em Não
Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano bi-densidade
injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto – resistente a óleo
combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta e nove reais e
oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 06 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº
39 – fechamento em elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha
de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano
bi-densidade injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto –
resistente a óleo combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta
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e nove reais e oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 07 – Calçado ocupacional profissional
tipo botina – nº 40 – fechamento em elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor
preta – palmilha de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação –
solado de poliuretano bi-densidade injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia
na região do salto – resistente a óleo combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018
– R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 08 – Calçado
ocupacional profissional tipo botina – nº 41 – fechamento em elástico – confeccionado em couro
curtido ao cromo – cor preta – palmilha de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel –
biqueira de conformação – solado de poliuretano bi-densidade injetado direto ao cabedal –
sistema de absorção de energia na região do salto – resistente a óleo combustível – s/ biqueira
de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
Un – Crival, Item 09 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº 42 – fechamento em
elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha de montagem em Não
Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano bi-densidade
injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto – resistente a óleo
combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta e nove reais e
oitenta e quatro centavos) Un – Crival, Item 10 – Calçado ocupacional profissional tipo botina – nº
36 – fechamento em elástico – confeccionado em couro curtido ao cromo – cor preta – palmilha
de montagem em Não Tecido pelo sistema strobel – biqueira de conformação – solado de poliuretano
bi-densidade injetado direto ao cabedal – sistema de absorção de energia na região do salto –
resistente a óleo combustível – s/ biqueira de aço – CA 26511 – 28509 - 9018 – R$ 39,84 (trinta
e nove reais e oitenta e quatro centavos) Un – Crival, perfazendo o valor total da contratação em
R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais); e Ferrasul Comércio Varejista e Atacadista
de Ferramentas e Equipamentos de Segurança Ltda.: Lote 02, no valor de R$ 1.570,00
(um mil, quinhentos e setenta reais), composto por Item 01 – Bota de borracha – preta – cano
longo - nº 37 – c/ revestimento interno – R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) Par
– Impro Work ca 36026 – Cano 34 cm, Item 02 – Bota de borracha – preta – cano longo - nº 38 –
c/ revestimento interno – R$ 37,38 (trinta e sete reais e trinta e oito centavos) Par – Impro Work
ca 36026 – Cano 34 cm, Item 03 – Bota de borracha – preta – cano longo - nº 39 – c/ revestimento
interno – R$ 37,38 (trinta e sete reais e trinta e oito centavos) Par – Impro Work ca 36026 – Cano
34 cm, Item 04 – Bota de borracha – preta – cano longo - nº 40 – c/ revestimento interno – R$
37,38 (trinta e sete reais e trinta e oito centavos) Par – Impro Work ca 36026 – Cano 34 cm, Item
05 – Bota de borracha – preta – cano longo - nº 41 – c/ revestimento interno – R$ 37,38 (trinta e
sete reais e trinta e oito centavos) Par – Impro Work ca 36026 – Cano 34 cm, Item 06 – Bota de
borracha – preta – cano longo - nº 42 – c/ revestimento interno – R$ 37,38 (trinta e sete reais e
trinta e oito centavos) Par – Impro Work ca 36026 – Cano 34 cm, Item 07 – Bota de borracha –
preta – cano longo - nº 43 – c/ revestimento interno – R$ 37,38 (trinta e sete reais e trinta e oito
centavos) Par – Impro Work ca 36026 – Cano 34 cm, perfazendo o valor total da contratação em
R$ 1.570,00 (um mil, quinhentos e setenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 216/2022
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 a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de colchonete para
trocador, para atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Educação,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Top
House Comércio e Fabricação de Colchões EIRELI: Item 01 – Colchonete trocador – 100 x
60 x 5cm – espuma flexível de poliuretano – densidade D20 – integral (sem colagem horizontal)
revestido em material têxtil plastificado (corino), atoxico – cor azul real – impermeável c/costura
simples e acabamento em cadarço impermeável – certificado Inmetro – conjunto 3 unid. – R$
100,00 (cem reais) Jg – Ortobom, perfazendo o valor total da contratação em R$ 8.000,00 (oito
mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 24 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 217/2022
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 dos representantes das licitantes na sessão pública do

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

ANO XXIV - nº 1424
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 e instalação de persianas,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Gamma
Cortinas Ltda.: Item 01 – Persiana vertical - med. 1,60 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido
classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 190,00 (cento
e noventa reais) Un – GM, Item 02 – Persiana vertical - med. 1,70 lar. X 0,80 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
200,00 (duzentos reais) Un – GM, Item 03 – Persiana vertical - med. 1,80 lar. X 0,80 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
210,00 (duzentos e dez reais) Un – GM, Item 04 – Persiana vertical - med. 2,10 lar. X 0,80 alt. - Em
tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação
– R$ 245 (duzentos e quarenta e cinco reais) Un – GM, Item 05 – Persiana vertical - med. 2,30 lar.
X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege inclusa a instalação – R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) Un – GM, Item 06 – Persiana
vertical - med. 2,50 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) Un – GM, Item
07 – Persiana vertical - med. 2,80 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de
75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
Un – GM, Item 08 – Persiana vertical - med. 2,90 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 335,00 (trezentos e
trinta e cinco reais) Un – GM, Item 09 – Persiana vertical - med. 3,00 lar. X 0,80 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) Un – GM, Item 10 – Persiana vertical - med. 3,50 lar.
X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege inclusa a instalação – R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) Un – GM, Item 11 – Persiana
vertical - med. 3,80 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) Un –
GM, Item 12 – Persiana vertical - med. 3,90 lar. X 0,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem
bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 445,00 (quatrocentos e
quarenta e cinco reais) Un – GM, Item 13 – Persiana vertical - med. 2,30 lar. X 1,50 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
218,00 (duzentos e dezoito reais) Un – GM, Item 14 – Persiana vertical - med. 2,40 lar. X 1,80 alt.
- Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a
instalação – R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) Un – GM, Item 15 – Persiana vertical - med.
2,60 lar. X 1,70 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor
bege - inclusa a instalação – R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) Un – GM, Item 16 – Persiana
vertical - med. 2,70 lar. X 1,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) Un – GM, Item
17 – Persiana vertical - med. 2,80 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de
75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) Un – GM, Item 18 – Persiana vertical - med. 2,90 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido
classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 328,00
(trezentos e vinte e oito reais) Un – GM, Item 19 – Persiana vertical - med. 2,90 lar. X 1,80 alt. - Em
tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação
– R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais) Un – GM, Item 20 – Persiana vertical - med. 3,00 lar. X
1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Un – GM, Item 21 – Persiana vertical - med. 3,00 lar.
X 1,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege inclusa a instalação – R$ 500,00 (quinhentos reais) Un – GM, Item 22 – Persiana vertical - med.
3,10 lar. X 1,60 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor
bege - inclusa a instalação – R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) Un – GM, Item 23 – Persiana
vertical - med. 3,10 lar. X 1,30 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) Un –
GM, Item 24 – Persiana vertical - med. 3,20 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem
bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 425,00 (quatrocentos e
vinte e cinco reais) Un – GM, Item 25 – Persiana vertical - med. 3,30 lar. X 1,50 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
440,00 (quatrocentos e quarenta reais) Un – GM, Item 26 – Persiana vertical - med. 3,40 lar. X
1,70 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) Un – GM, Item 27 – Persiana
vertical - med. 3,40 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) Un – GM, Item
28 – Persiana vertical - med. 3,50 lar. X 1,70 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de
75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro
reais) Un – GM, Item 29 – Persiana vertical - med. 3,50 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido
classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 465,00
(quatrocentos e sessenta e cinco reais) Un – GM, Item 30 – Persiana vertical - med. 3,50 lar. X
1,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) Un – GM, Item 31 – Persiana vertical
- med. 3,80 lar. X 1,70 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester cor bege - inclusa a instalação – R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) Un – GM, Item 32 – Persiana
vertical - med. 4,10 lar. X 1,80 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 500,00 (quinhentos reais) Un – GM, Item 33 –
Persiana vertical - med. 0,70 lar. X 1,30 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a
100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 100,00 (cem reais) Un – GM, Item 34 –
Persiana vertical - med. 1,50 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a
100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) Un – GM,
Item 35 – Persiana vertical - med. 1,60 lar. X 1,30 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando
- de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 210,00 (duzentos e dez reais) Un
– GM, Item 36 – Persiana vertical - med. 1,60 lar. X 1,05 alt. - Em tecido translucido classic - sem
bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 200,00 (duzentos reais)
Un – GM, Item 37 – Persiana vertical - med. 1,80 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic -
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sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 325,00 (trezentos e
vinte e cinco reais) Un – GM, Item 38 – Persiana vertical - med. 1,70 lar. X 1,05 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
210,00 (duzentos e dez reais) Un – GM, Item 39 – Persiana vertical - med. 1,80 lar. X 1,30 alt. - Em
tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação
– R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) Un – GM, Item 40 – Persiana vertical - med. 2,07 lar. X
1,00 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) Un – GM, Item 41 – Persiana vertical
- med. 2,07 lar. X 1,05 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester cor bege - inclusa a instalação – R$ 257,00 (duzentos e cinquenta e sete reais) Un – GM, Item 42
– Persiana vertical - med. 2,00 lar. X 1,40 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75
a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco
reais) Un – GM, Item 43 – Persiana vertical - med. 2,10 lar. X 1,05 alt. - Em tecido translucido
classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 218,00
(duzentos e dezoito reais) Un – GM, Item 44 – Persiana vertical - med. 2,10 lar. X 1,40 alt. - Em
tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação
– R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) Un – GM, Item 45 – Persiana vertical - med. 2,15 lar. X 1,65
alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a
instalação – R$ 300,00 (trezentos reais) Un – GM, Item 46 – Persiana vertical - med. 2,20 lar. X
1,30 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) Un – GM, Item 47 – Persiana vertical
- med. 2,25 lar. X 1,65 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester cor bege - inclusa a instalação – R$ 310,00 (trezentos e dez reais) Un – GM, Item 48 – Persiana
vertical - med. 2,30 lar. X 1,30 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100%
poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) Un – GM,
Item 49 – Persiana vertical - med. 2,30 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando
- de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 245,00 (duzentos e quarenta e
cinco reais) Un – GM, Item 50 – Persiana vertical - med. 2,60 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido
classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 295,00
(duzentos e noventa e cinco reais) Un – GM, Item 51 – Persiana vertical - med. 2,70 lar. X 1,50 alt.
- Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a
instalação – R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) Un – GM, Item 52 – Persiana vertical - med.
2,70 lar. X 1,65 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor
bege - inclusa a instalação – R$ 370,00 (trezentos e setenta e cinco reais) Un – GM, Item 53 –
Persiana vertical - med. 2,70 lar. X 1,70 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a
100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) Un –
GM, Item 54 – Persiana vertical - med. 2,75 lar. X 1,50 alt. - Em tecido translucido classic - sem
bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$ 295,00 (duzentos e
noventa e cinco reais) Un – GM, Item 55 – Persiana vertical - med. 2,75 lar. X 1,65 alt. - Em tecido
translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa a instalação – R$
295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) Un – GM, Item 56 – Persiana vertical - med. 2,90 lar. X
1,65 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege - inclusa
a instalação – R$ 400,00 (quatrocentos reais) Un – GM, Item 57 – Persiana vertical - med. 3,50 lar.
X 2,65 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor bege inclusa a instalação – R$ 500,00 (quinhentos reais) Un – GM, Item 58 – Persiana vertical - med.
2,50 lar. X 1,15 alt. - Em tecido translucido classic - sem bando - de 75 a 100% poliester - cor
bege - inclusa a instalação – R$ 310,00 (trezentos e dez reais) Un – GM, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 18 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/2022
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 da representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo –
caminhão 0 km equipado com poliguindaste, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo
43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Deva Veículos Ltda.: Item 01 – 1 (um) Veículo –
Caminhão 0 KM equipado com poliguindaste. Ano/modelo 2022, fabricação nacional, diesel. PBT
mínimo legal 16.000 kg, potência mínima 200 CV e 06 cilindros, mínimo 06 marchas à frente e 1 ré.
Cabine avançada, pintura na cor branca original de fábrica comprovado por Nota Fiscal.
Gerenciador eletrônico de combustível, atendendo a norma de emissão de poluentes vigente
PROCONVE fase 7. Ar condicionado, freios ABS conforme linha de produção do fabricante.
Chassi padrão de fabricante, rodas montadas com pneus radiais com ou sem câmaras, direção
hidráulicas e reservatório de combustível com capacidade mínima de 275 litros e tampa com
chave. Eixo traseiro equipado com diferencial de dupla velocidade reduzido. Terceiro eixo com
pneus novos. Distância entre eixos deverá ser a melhor adequada ao implemento para melhor
distribuição de pesos nos eixos. Manual de operação / manutenção inclusive do implemento,
veículo equipado com sistema de dupla velocidade. Veículo com todos os itens obrigatórios,
conforme o Código Nacional de Trânsito, pronto para emplacamento / licenciamento. Garantia
mínima de 12 meses sem limites de quilometragem para veículo e também para os implementos.
Equipamento poliguindaste: poli guindaste veicular simples, novo, com, no mínimo, as seguintes
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especificações: poli guindaste veicular simples, com capacidade mínima para 09 (nove) toneladas,
que permita o transporte de 01 (uma) caçamba com capacidade variável de 05 (cinco) m³ ou 03
(três) m³, fabricado em chapa de aço, estrutura construtiva e braços articuláveis em chapa de
aço com espessura mínima de 6,00 mm, e chapas com espessura mínima de 4,50 mm de
fechamento; mancais especiais com pinos de articulação em aço SAE 1.045 tratados com
articulação na base e na ligação, e cilindros com graxeiros para lubrificação; bomba hidráulica de
engrenagem e comando tipo direcional acionado por alavancas e acelerador (manual). Cilindros
hidráulicos de um estágio de dupla ação conectado ao comando direcional através de mangueiras
de alta pressão com tramas de aço; sapatas articuladas e confeccionadas em chapa de aço
SAE 1020 e pinos reforçados em aço SAE 1045 de apoio, acionadas por comando hidráulico;
gancho de basculamento da caixa de acionamento mecânico (manual através de alavanca). – R$
520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) Un – Iveco Tector 17-280 poliguindaste simples friodinal,
perfazendo o valor total da contratação em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 233/2022
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;
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 chapas em aço 1,25
mm bitola 18, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 01 – Chapa em aço 1,25 mm – bitola
18 octagonal 600 mm – p/ aplicação com tratamento de decapagem, lavagem, desengorduramento,
secagem, demão de washprimer a base de cromato de zinco de secagem em estufa a 140º C,
o verso em esmalte sintético semi fosco preto, furos de 3/8 mm p/ fixação, a face principal deve
estar adequada aplicação de película refletiva p/ sinalização, conforme NB 1010/1020 e ABNT/
NBR 11904 – R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) Un – Casa Grande, Item 02 – Chapa em aço 1,25 mm
– bitola 18 circular 500 mm – p/ aplicação com tratamento de decapagem, lavagem,
desengorduramento, secagem, demão de washprimer a base de cromato de zinco de secagem
em estufa a 140º C, o verso em esmalte sintético semi fosco preto, furos de 3/8 mm p/ fixação,
a face principal deve estar adequada aplicação de película refletiva p/ sinalização, conforme NB
1010/1020 e ABNT/NBR 11904 – R$ 78,00 (setenta e oito reais) Un – Casa Grande, Item 03 –
Chapa em aço 1,25 mm – bitola 18 losango 500 mm – p/ aplicação com tratamento de decapagem,
lavagem, desengorduramento, secagem, demão de washprimer a base de cromato de zinco de
secagem em estufa a 140º C, o verso em esmalte sintético semi fosco preto, furos de 3/8 mm p/
fixação, a face principal deve estar adequada aplicação de película refletiva p/ sinalização,
conforme NB 1010/1020 e ABNT/NBR 11904 – R$ 78,00 (setenta e oito reais) Un – Casa Grande,
Item 04 – Chapa em aço 1,25 mm – bitola 18 500 mm x 800 mm – p/ aplicação com tratamento de
decapagem, lavagem, desengorduramento, secagem, demão de washprimer a base de cromato
de zinco de secagem em estufa a 140º C, o verso em esmalte sintético semi fosco preto, furos
de 3/8 mm p/ fixação, a face principal deve estar adequada aplicação de película refletiva p/
sinalização, conforme NB 1010/1020 e ABNT/NBR 11904 – R$ 120,00 (cento e vinte reais) Un –
Casa Grande, Item 05 – Chapa em aço 1,25 mm – bitola 18 400 mm x 600 mm – p/ aplicação com
tratamento de decapagem, lavagem, desengorduramento, secagem, demão de washprimer a
base de cromato de zinco de secagem em estufa a 140º C, o verso em esmalte sintético semi
fosco preto, furos de 3/8 mm p/ fixação, a face principal deve estar adequada aplicação de
película refletiva p/ sinalização, conforme NB 1010/1020 e ABNT/NBR 11904 – R$ 78,00 (setenta
e oito reais) Un – Casa Grande, perfazendo o valor total da contratação em R$ 472.300,00
(quatrocentos e setenta e dois mil e trezentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 29 de agosto de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANULAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 232/2022
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 232/2022,
cujo objeto constitui-se da aquisição e instalação de concertina dupla galvanizada, 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS

A Secretária Municipal de Administração, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao que determina
o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço Registrado
para concreto usinado, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 021/2022 –
Pregão Presencial nº 021/2022 – Registro de Preços (Ata de Registro de Preços nº 011/
2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Concretos São Domingos Ltda.
– Concreto usinado FCK 12,0 MPA bombeado – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$
380,00 (trezentos e oitenta reais) M³ – São Domingos,
– Concreto usinado FCK 20,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$ 395,00 (trezentos e
noventa e cinco reais) M³ – São Domingos,
– Concreto usinado FCK 30,0 MPA bombeado – c/ pedra britada – R$ 420,00 (quatrocentos
e vinte reais) M³ – São Domingos,
– Concreto usinado FCK 12,0 MPA convencional – c/ pedra britada de 14mm (brita 0) – R$
370,00 (trezentos e setenta reais) M³ – São Domingos,
– Concreto usinado FCK 20,0 MPA convencional – R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) M³ – São Domingos,
– Concreto usinado FCK 30,0 MPA convencional – c/ pedra britada de 25mm (brita 1) – R$
400,00 (quatrocentos reais) M³ – São Domingos.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao que determina
o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço Registrado
para dieta de sistema fechado, com comodato de bombas de infusão, fórmulas em
pó para lactantes e suplementação proteica em pó, tudo em conformidade com o Edital
de Licitação nº 233/2021 – Pregão Presencial nº 214/2021 – Registro de Preços (Atas de
Registro de Preços nº 114 à 116/2021), nos termos a seguir:
1) Contratada: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,3 kcal/ml); hiperproteica com
imunomoduladores suplementada com arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor de micronutrientes
relacionados à cicatrização (Zinco, Vit. A, C e E); hipossódica, isenta de sacarose, lactose e
glúten. Osmolaridade de até 320 mOsm/l e Osmolalidade de até 390 mOsm/kg de água. Sistema
fechado, embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e
descrição das características do produto. – R$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
Un – Nutrison Advanced,
– Suplemento enteral/oral completo nutricion. (pó) a base da proteína do leite e caseinato e
cálcio e sódio. Não contem sacarose. Frutose. Lactose e glúten isenta de fibras. Perfil lipídico de
acordo com A AHA e ADA. Baixo teor de sódio; sabor: isento (neutro) – R$ 44,80 (quarenta e
quatro reais e oitenta centavos) Lta – Nutridrink Protein.
2) Contratada: Minas Sul Produtos de Dietas Ltda. ME
– Dieta nutricionalmente completa, normocalórica (1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade de até 380
mOsm/l e Osmolalidade de até 450 mOsm/kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000ml
constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do
produto. – R$ 36,00 (trinta e seis reais) Un – Fresenius,
– Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja até
50%); com até 42% de lípides; com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten.
Osmolaridade de até 400 mOsm/l e Osmolalidade de até 550 mOsm/kg de água. Sistema fechado,
embalagem com 1000ml constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição
das características do produto. – R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Un – Fresenius,
– Alimento para situações metabólicas especiais para Nutrição Enteral, para auxilio do diabetes
e situações de hiperglicemia. Normocalórica (1,0 a 1,2kcal/ml), composta de carboidratos de
baixo índice glicêmico, normoproteica, com adição de fibras superior a 12g/L, sendo o maior
percentual de fibras solúveis; hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolaridade
de até 340 mOsm/l e Osmolalidade de até 400mOm/l. Sistema fechado, embalagem com 1000ml
constando: data de fabricação, validade, número de lote e descrição das características do
produto. – R$ 40,74 (quarenta reais e setenta e quatro centavos) Un – Fresenius,
– Leite infantil sem lactose p/ menor de 01 ano contendo vitaminas, minerais e oligoelementos
necessários ao bom desenvolvimento e crescimento. Contem nucleotídeos e lc-pufas, ácidos
graxos poli-insaturados da cadeia longa. P/ lactentes menores de 01 ano com intolerância a
lactose. (aptamil sem lactose) - Lata: 400 grs. – R$ 24,99 (vinte e quatro reais e noventa e nove
centavos) Un – Nestlé,
– Dieta nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 a 2,0 kcal/ml); normoproteica contendo
proteínas do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja ate
50%); com ate 42% de lípides; com fibras, hipossódica, isenta de sacarose, lactose, e glúten.
Osmolaridade de até 400 mosm/1 e osmolalidade de ate 550 mosm/kg de água. Sistema fechado,
embalagem com 1000 ml constando: data de fabricação, validade, numero de lote e descrição
das características do produto. – R$ 34,00 (trinta e quatro reais) Frs – Fresenius,
– Dieta nutricionalmente completa, normocalorica (1,0 a 1,2 kcal/ml); normoproteica contendo
proteias do leite, podendo ou não conter outras bases proteicas (proteína isolada de soja ate
50%); com fibras, hipossodica, isenta de sacarose, lactose e glúten. Osmolalidade de até 450
mosm/kg de água. Sistema fechado, embalagem com 1000 ml constando: data de fabricação,
validade, numero de lote e descrição das características do produto. – R$ 36,00 (trinta e seis
reais) Frs – Fresenius,
– Nutricionalmente completa, normocalorica – (1,0 a 1,3 kcal/ml); hiperproteica com
imunomoduladores suplementada com arginina, ácidos graxos w-3 e alto teor de micronutrientes
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relacionados a cicatrização (zinco, vit. a, c e e); hipossodica, isenta de sacarose, lactose e
glúten. osmolaridade de até 300 mosm/1 e osmolaridade de ate 390 mosm/1 de água sistema
fechado, embalagem mínima de 500 ml constando: data de fabricação, validade, numero de lote
e descrição das características do produto. – R$ 44,79 (quarenta e quatro reais e setenta e nove
centavos) Frs – Fresenius,
– Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição enteral, polimérica, hipercalórica, (2
kcal/ml), hiperproteica (igual ou superior a 20% de proteína), sem fibras, isenta de sacarose,
lactose e glúten. Sistema fechado. Embalagem mínima de 500ml. – R$ 42,09 (quarenta e dois
reais e nove centavos) Frs – Fresenius.
3) Contratada: Espaço Vida Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.
– Fórmula liquida nutricionalmente completa, destinada a pacientes com dificuldades na absorção
de proteínas intactas. Oligomérica, normocalorica, hiperproteica (igual ou superior a 18%) com
100% de proteína do soro do leite hidrolisada. Sistema fechado. embalagem de 1000ml. – R$
68,40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos) Frs – Nestlé,
– Fórmula liquida nutricionalmente completa para nutrição enteral, especifica para controle
glicêmico. Polimérica, hipercalórica (1.5 kcal/ml), hiperproteica (igual ou superior a 20% de proteína),
com adição de fibras, isento de sacarose, lactose e glúten, sistema fechado. Embalagem de
1000ml. – R$ 47,60 (quarenta e sete reais e sessenta centavos) Frs – Nestlé.
Varginha(M.G.), 01 de setembro de 2022
Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Secretária Municipal de Administração, Sra. Mirian Lêda Aguiar, em cumprimento ao que determina
o artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, torna público o Preço Registrado
para gêneros alimentícios, tudo em conformidade com o Edital de Licitação nº 007/2022 –
Pregão Presencial nº 007/2022 – Registro de Preços (Atas de Registro de Preços nºs.
012 e 013/2022), nos termos a seguir:
1) Contratada: Maria Teresa Pereira Coelho & Cia Ltda.
– Achocolatado em pó – embalagem de 1kg – R$ 9,00 (nove reais) Kg – Specialli,
– Açúcar cristal pacote 05 kg – R$ 18,39 (dezoito reais e trinta e nove centavos) Pct – Delta,
– Água mineral sem gas - copo c/ 200ml – R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) Un – Flora,
– Amendoim com casca embalagem com 500 g – R$ 10,70 (dez reais e setenta centavos) Pct
– Pacha,
– Amido de milho – embalagem de 500g – R$ 3,45 (três reais e quarenta e cinco centavos)
Un – Pacha,
– Arroz longo fino tipo I, embalagem plástica de 5kg – R$ 15,99 (quinze reais e noventa e
nove centavos) Pct – Malaquia,
– Atum em conserva, ralado – lata com 120g – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Lta –
88,
– Azeitona verde – sachê 200g – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un – Saborosa,
– Biscoito de polvilho, embalado individ. em porção de 40g – R$ 2,25 (dois reais e vinte e
cinco centavos) Un – Princesinha,
– Biscoito tipo água e sal – pacote com 200g – R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos)
Pct – Renata,
– Biscoito tipo cream cracker – com 200g – R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) Pct
– Renata,
– Biscoito tipo maizena – pacote com 200g. – R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos)
Pct – Renata,
– Coco ralado – pacote com 100g – R$ 3,00 (três reais) Pct – Amo,
– Ervilha em conserva – sachê com 200g – R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos)
Un – Minas Mais,
– Extrato de tomate – sachê com 340g – R$ 1,37 (um real e trinta e sete centavos) Un –
Paladori,
– Farinha de mandioca – embalagem 500g – R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos)
Pct – Pacha,
– Farinha de trigo especial – 1kg – R$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) Kg – Santo Grano,
– Feijão carioquinha tipo I – pacote com 1kg – R$ 7,10 (sete reais e dez centavos) Kg –
Amaral,
– Fermento químico em pó – lata com 100g – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Lta –
Amo,
– Fubá de milho primeira qualidade – com 1kg – R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos)
Kg – Da Roça,
– Leite de coco – embalagem com 200ml – R$ 3,00 (três reais) Un – Amo,
– Leite integral UHT longa vida com 1l – R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos) Cx
– Italac,
– Louro folha – pacote com 05g – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) Un – Quitute,
– Macarrão c/ ovos conchinha – com 500g – R$ 4,43 (quatro reais e quarenta e três
centavos) Pct – Sta Amali,
– Maionese vidro 500g – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Un – Liza,
– Margarina vegetal com sal, de 500g – R$ 7,73 (sete reais e setenta e três centavos) Un –
Claybom,
– Massa para lasanha – pacote com 500g – R$ 7,53 (sete reais e cinquenta e três centavos)
Pct – Vilma,
– Milho de pipoca – embalagem com 500g – R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Pct –
Pacha,
– Milho verde em conserva – sachê 300g – R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos) Un –
Minas Mais,
– Óleo de soja – frasco de 900ml – R$ 11,24 (onze reais e vinte e quatro centavos) Frs –
Liza,
– Pó para gelatina sabores diversos – 45g. – R$ 1,20 (um real e vinte centavos) Un – Apti,
– Polvilho azedo – embalagem de 1kg – R$ 7,17 (sete reais e dezessete centavos) Kg –
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Santo Grano,
– Sal refinado, iodado, embalagem de 1kg – R$ 1,15 (um real e quinze centavos) Kg –
Miramar,
– Sustagem – lata 400g – R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) Lta – Sustagen
Kid,
– Vinagre branco – 750ml – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Frs – Palladio.
2) Contratada: Onofra Narciso de Novais – ME
– Achocolatado pronto p/ beber emb. longa vida 200ml – R$ 0,90 (noventa centavos) Un –
Chocomil,
– Adoçante 100ml – R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) Un – Marata,
– Água mineral sem gas, garrafa c/ 1,5lt – R$ 1,90 (um real e noventa centavos) Un – Da Flora,
– Aveia em flocos finos – pacote com 500g – R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Pct – Pacha,
– Biscoito rosquinha de chocolate – com 400g – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Pct
– Vilma,
– Biscoito rosquinha de coco – com 400g – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Pct – Vilma,
– Biscoito rosquinha de leite – com 400g – R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) Pct – Vilma,
– Café em pó c/ embalagem aluminizada, com selo de qualidade (ABIC). – R$ 24,90 (vinte e quatro
reais e noventa centavos) Kg – Colina,
– Caldo de carne em cubos – com 02 unid. – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Cx – Davila,
– Caldo de galinha em cubos – com 02 unid. – R$ 0,39 (trinta e nove centavos) Cx – Davila,
– Chá mate – pacote com 200gr – R$ 7,00 (sete reais) Pct – Leao,
– Farinha de milho amarela – com 500g – R$ 3,00 (três reais) Pct – Pacha,
– Iogurte, tipo pasteurizado, sem adição de água, com polpa de fruta, sabor morango, embalagem
de 1 litro – R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Lt – Coqueirinho,
– Leite nan 1 – lata de 400g – R$ 33,63 (trinta e três reais e sessenta e três centavos) Lta –
Nestle,
– Leite nan 2 – lata de 400g – R$ 29,05 (vinte e nove reais e cinco centavos) Lta – Nestle,
– Macarrão com ovos espaguetti nº 08 – com 500g – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)
Pct – D. Sapori,
– Macarrão com ovos parafuso – com 500g – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos) Pct – D.
Sapori,
– Queijo ralado – embalagem 50g – R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) Pct – Retts,
– Salsicha a granel – R$ 8,00 (oito reais) Kg – Avivar,
– Sardinha em lata – lata com 130g – R$ 4,79 (quatro reais e setenta e nove centavos) Lta –
Palmeira,
– Suco concentrado sabor abacaxi – 500 ml – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) Frs – Da
Fruta,
– Suco concentrado sabor caju – 500 ml – R$ 3,00 (três reais) Frs – Valor,
– Suco concentrado sabor goiaba – 500 ml – R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) Frs –
Valor,
– Suco concentrado sabor manga – 500 ml – R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) Frs – Valor,
– Suco concentrado sabor uva – 500 ml – R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) Frs – Da
Fruta,
– Suco concentrado sabor maracujá – 500 ml – R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) Frs –
Valor,
– Tempero completo para cozinha sem pimenta com 300g – R$ 2,50 (dois reais e cinquenta
centavos) Un – TT.
Varginha (M.G.), 01 de setembro de 2022

Nome
Guilherme Roberto Da Costa
Isabella Ribeiro Grill
Izabella Flausino Crespo
Ja Serv De Alimentacao Eireli Me
Jose Rodrigo Da Silva
Juliano Firmino
Localiza Rent A Car S.a.
Luiz Fernando Paiva Lycariao
Marcos Paulo C Alves
Matheus Raimundo Vitor
Michael Guilherme Reis Da Silva
Rafael Lima Reis Teixeira
San Marco Automoveis Ltda
Sind Empr Rurais Da Regiao Sul D
Thais Moraes Petrin Praxedes
Thiago De Carvalho Faria
Wilson Aparecido De Jesus

AIT
AG03640811
AG05940840
AG05940550
0000003354
AG05941122
AG05940878
AG05940976
0000003341
AG05940963
AG05940969
AG05940679
AG05941124
AG05941031
0000003344
AG05941010
AG05941008
AG05940917

Placa
RNR-1G05
PXF-3681
FJB-3G34
QNG-4C49
QOE-2G82
GKS-9196
QXP-0C00
HIF-4898
BMW-6415
GGV-8I72
OWO-8I46
RFM-6B29
QUD-4022
KPO-3069
QOA-0915
RFJ-8H11
DED-6944

Infração Data
545-21 16/08/2022
762-51 24/08/2022
736-62 09/08/2022
500-20 02/07/2022
762-51 24/08/2022
762-51 08/08/2022
736-62 22/08/2022
500-20 02/07/2022
763-32 22/08/2022
762-51 22/08/2022
763-31 09/08/2022
554-12 24/08/2022
736-62 24/08/2022
500-20 02/07/2022
763-31 23/08/2022
763-31 22/08/2022
550-90 10/08/2022

=
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: 25/08/2022 a 26/08/2022
NOME
AIT
PLACA
Infração Data
Alexandre Ramos Meri
AG03640654 LRI-4B11
548-70 07/04/2022
Barbara De Cassia Vilela
AG05939117 PWS-7G96 556-80 20/05/2022
Dulce Aparecida Martins
AG05938506 RTT-1I44
605-01 12/04/2022
Rosalva Estevam Flausino
AG05939699 HBT-2651 762-51 06/06/2022
Viviane Oliveira Barcelona Ponci
AG05940162 QOC-0C46 763-31 01/07/2022

Valor
195,23
195,23
293,47
293,47
293,47

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Pronto Atendimento – UPA
Processo Administrativo nº. 11.179/2022 – Edital nº. 055 / 2022

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Hora
18:00
14:45
12:55
01:45
15:08
08:41
17:32
01:39
11:23
12:30
14:21
15:25
12:11
01:40
11:11
11:54
16:09

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

Mirian Lêda Aguiar
Secretária Municipal de Administração

CLASSIFICADOS
TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/ Cirurgião Geral – E-24

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: 27/07/2022 a 29/08/2022
Nome
AIT
Placa
Infração Data
Alexandre Maciel Gaspar
AG05940977 GFH-9E74 554-14 24/08/2022
Ana Cristina Santos C Cardoso
AG05940909 QNM-8854 554-14 10/08/2022
Bruno Trombini Romano
AG05940657 QLN-5775 554-14 19/08/2022
Catia Aparecida Belo
AG05940620 EVY-1772 554-14 10/08/2022
Da Fe Bar E Restaurante Ltda
0000003378 RFY-3I10
500-20 15/07/2022
Dyego Manoel B Biancasteli
AG05941063 HKV-2578 554-14 24/08/2022
Eduardo Marques Sequeira Costa
AG05940827 HHB-2J23 554-14 22/08/2022
Emtel Locadora Ltda
AB04682948 RTJ-0C81 556-80 21/08/2022
Eveline Elias Terra
AG05940894 NXY-4227 763-31 16/08/2022
Fernando Henrique Arantes
AG05940831 HJN-6385 762-52 22/08/2022
Florestal Casa Da Arvore Ltda
0000003367 RMR-5F18 500-20 02/07/2022
Francis Bethania Comuniam
AG05940835 DWT-3207 554-14 24/08/2022
Giovanni Do Nascimento
AG05940832 HKV-4175 762-51 22/08/2022
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Hora
08:42
10:25
09:18
10:27
16:21
10:37
10:00
23:03
15:24
14:50
01:50
08:30
15:05

Classif
1º
2º

Inscr
001/2022
002/2022

Pontuação
16
11
Varginha,

Data Nascimento Candidato (a)
03/12/87
Adriano Dorídio Antunes
14/09/79
Letícia Pereira Magalhães
31 de agosto de 2022

Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 057/2022
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades nos cargos abaixo descritos,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: Auxiliar de Saúde Bucal
Vagas: 09
Requisitos Mínimos:
a) Ensino Médio completo; e
b) Curso de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB); e
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c) Habilitação legal para o exercício da profissão de Auxiliar de Saúde Bucal; e
d) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente).
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação não poderá ultrapassar 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado por mais uma vez ou ser encerrado antes conforme ocorra encerramento
da demanda.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em em
virtude de demanda do Setor de Saúde Bucal. A contratação é necessária para recompor o
quadro de profissionais que encontra–se reduzido devido a solicitações de exoneração e
aposentadorias recentes, com a devida autorização do senhor Prefeito nos termos do Processo
Administrativo no 10.814/2022.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e- mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: dias 05 e 06 de setembro/2022
Horário: das 7h30 do dia 05.09.2022 às 16h00 do dia 06.09.2022
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço sbucal.semus@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 057/2022 – Auxiliar de Saúde Bucal”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (Diploma de conclusão do
curso - frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação para que distorça a imagem.
5.4.2. Caso a documentação não possa ser analisada em virtude de não atender às exigências
do item 5.4.1, o documento será desconsiderado, não cabendo recurso desta decisão, nem
envio posterior de documento com qualidade de imagem para análise da Comissão.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 06.09.2022.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “d”.
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza.
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos - Cursos de aperfeiçoamento profissional em
Saúde Pública de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8- DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições
especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
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• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para a
função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se
no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo 90
(noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo
10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não receber proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo Serviço de
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física e mental;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e parágrafo
10º do Art. 37 da Constituição Federal. Não 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 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
As atribuições para o cargo serão as abaixo relacionadas:
1.Ligar equipamentos, acionando chave geral de eletricidade, para permitir o funcionamento de
equipamentos e acessórios.
2.Verificar nível de água do reservatório, colocando água filtrada na caixa de comando, para o
bom funcionamento de equipamentos.
3.Retirar instrumentais esterilizados, separando os conjuntos de instrumental, para a realização
de determinados procedimentos odontológicos e preventivos.
4.Separar fichas clínicas do dia, verificando o agendamento, para organização dos serviços a
serem prestados.
5.Preparar ambiente de trabalho, organizando instrumentais e EPI's (luvas, máscaras, óculos,
acessórios, gorros, jaleco), para higiene e segurança nos procedimentos odontológicos,
respeitando as normas de biossegurança.
6.Agendar pacientes, convocando, telefonando e comunicando horário de atendimento, para
organização das atividades odontológicas e médicas.
7.Convocar clientes agendados, chamando alunos/pacientes em salade aula/recepção, para
realização do tratamento odontológico.
8.Providenciar autorizações, enviando fichas aos pais/responsáveis, para liberação de alunos
que serão submetidos a tratamento dentário.
9.Auxiliar diretamente o odontólogo durante o tratamento, fornecendo-lhe e manipulando
instrumentais, materiais e medicamentos, para facilitar o trabalho do profissional.
10. Realizar a limpeza geral de equipamentos e instrumentos utilizados, removendo resíduos de
produtos, sangue, saliva, para desinfetar e lubrificar instrumentos e equipamentos, preparando
para esterilização após cada atendimento.
11. Manipular medicamentos, medindo e pesando quantidades específicas de material a ser
utilizado, para atender normas básicas de preparação e utilização do medicamento.
12. Confeccionar rolos de algodão, enrolando com pinça, para facilitar as atividades clínicas
odontológicas.
13. Arquivar fichas clínicas, colocando em pastas por ordem alfabética, para facilitar pesquisa e
possibilitar consultas.
14. Esterilizar os instrumentais, colocando-os em estufa já aquecida, obedecendo as normas de
biossegurança.
15. Organizar instrumental/material, separando-os em caixas específicas ou em pacotes, para
esterilização.
16. Realizar faxina geral do consultório odontológico, varrendo, lavando, desinfetando todos
equipamentos, chão, pia, azulejos, para tornar o ambiente adequado às atividades odontológicas.
17. Contactar responsáveis pela Instituição, comunicando a realização das atividades
odontológicas e preventivas de escolares a serem executadas, atendendo o planejamento e
calendário anual de saúde do escolar.
18. Realizar palestras, passando vídeos educativos sobre técnicas de higiene e boa alimentação,
para conscientização e prevenção bucal.
19. Participar de eventos de saúde nas escolas, organizando reuniões, colaborando nas atividades
desenvolvidas, para atender cronograma de atividades anuais da Secretaria de Saúde.
20. Realizar escovação supervisionada trimestralmente, aplicando-se evidenciador de placas e
ensinando-se as técnicas, para possibilitar conhecimentos de higiene bucal.
21. Fazer relatórios de atividades preventivas, registrando-se em formulário específico o nº de
escolares atendidos.
22. Requisitar materiais e instrumentais necessários mensalmente, anotando em formulários
específicos os códigos e a quantidade de produtos/materiais, para controle.
23. Entregar boletins e relatórios na Secretaria de Saúde, dirigindo-se pessoalmente ao local.
24. Anotar os resultados de exames, registrando nas fichas dos clientes, para mantê-las
atualizadas.
25. Agendar consultas especializadas, marcando em outras unidades de saúde e outros órgãos,
horário, dia, local.
26. Receber e acomodar adequadamente o cliente, preparando-o para ser atendido pelo
profissional, proporcionando-lhe segurança e tranqüilidade.
27. Orientar os clientes sobre a higiene dental aplicando métodos preventivos para controle de
cárie dental.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 01 DE

ANO XXIV - nº 1424
28. Atender recepção, informando, recebendo documentos e entregando guias e exames, para
prestar serviços públicos com qualidade.
29. Auxiliar sob supervisão, em atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do
trabalhador.
30. Fazer mudança do trailler odontológico, organizando equipamentos, materiais e produtos em
recipientes adequados para facilitar transporte.
31. Solicitar e acompanhar consertos em equipamentos, chamando assistência técnica
credenciada, para garantir o bom funcionamento.
32. Responsabilizar-se por faltas cometidas em suas atividades profissionais, independente de
ter sido praticado individualmente ou em equipe, para atendimento das normas de responsabilidade
profissional.
33. Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho observando as
prescrições de comportamento ou conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho,
dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom
relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar
com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de trabalho,
etc.
34. Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do Exercício
Profissional.
35. Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e
administrativos estabelecidos atendam às legislações federal, estadual e municipal.
36. Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as
medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes.
37. Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais,
participando de treinamentos, cursos, palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento
profissional e a excelência na prestação de serviços.
38. Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com
educação, boa vontade e presteza, de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando
tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contactando e encaminhando aos setores competentes para
que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas.
39. Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos para que sejam obedecidas as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
40. Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
10 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
11 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 09.09.2022, que deverá ser enviado
para o e-mail sbucal.semus@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 057/2022 – ASB
12 – DA CONVOCAÇÃO
12.1 Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem definidos.
13 - DO DISTRATO
13.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
13.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento;
II - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata,
devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade competente
conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
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;
13.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser
novamente contratado.
13.4. Na hipótese prevista no inciso I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessário no
quadro de pessoal.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 - Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da
publicação da classificação final.
14.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
14.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais
convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de convocação para o
cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas
estabelecidas de convocação.
14.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
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d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
14.5– O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 13,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato, não havendo prazo
para iniciar as atividades. O candidato que não atender à qualquer etapa de convocação será
excluído das vagas ofertadas.
14.6– Ao se inscrever, o candidato se obriga a cumprir as normas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde, comprometendo-se a cumprir os horários e laborar nos locais que for
determinado, executando com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem confiadas.
15 – CRONOGRAMA
ATIVIDADE: inscrição
DATA: 05 e 06.09.2022
HORÁRIO: das 7h30 do dia 05.09.2022 até às 16h do dia 06.09.2022
LOCAL: Através do e-mail: sbucal.semus@varginha.mg.gov.br
ATIVIDADE: Divulgação da Classificação
DATA: 08.09.2022
HORÁRIO: 17h00
ATIVIDADE: Interposição de Recursos
DATA: 09.09.2022
HORÁRIO: 8h às 11h
LOCAL: Através do e-mail: sbucal.semus@varginha.mg.gov.br
ATIVIDADE: Classificação Final
DATA: 12.09.2022
HORÁRIO: 17h
LOCAL: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município https://
www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 1 de Setembro de 2022
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Augusto Cesar Sousa Raimundo
Presidente da Comissão
Giuliano Henrique Gonçalves
Membro da Comissão
Gisele Messias Uba
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 2 (dois) pontos, para o candidato que apresentar certificado que comprove
capacitação ou aperfeiçoamento acima de 15 (quinze) horas em cursos voltados para Odontologia
na Saúde Pública, com um máximo de 30 pontos;
• Serão atribuídos 2 (dois) pontos por ano de experiência, somando no máximo 10 (dez)
pontos para o candidato que apresentar comprovação de experiência no cargo preterido em
instituições públicas de saúde, através de declaração em papel timbrado, contendo CNPJ da
instituição, nome legível e assinatura do responsável pela emissão, informando cargo ou função
ocupada, período inicial e final do desenvolvimento das atividades correlatas;
• Para ser atribuída pontuação referente à experiência profissional, os períodos trabalhados
não poderão ser concomitantes, salvo se tratarem de empregadores diferentes.
- Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
- Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
- Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação
- Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta na
ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
- A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 057/2022
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 057/2022: Augusto Cesar Sousa Raimundo, Giulliano Henrique
Gonçalves e Gisele Messias Uba para, sob a presidência do primeiro, proceder à realização da
seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 1 de setembro de 2022.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
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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 4876/
2008, notificar Preliminarmente Erik Ortolano da Silva Júnior, para que no prazo de 5 (cinco)
dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local
retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração:
Rua Mário Destefano Souza , n° 230 - Bairro: Jardim Panorama.
Auto de Infração n° 138/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: HANELORE KLEHM E ZENITA KLEHM LTDA
Processo : 11762/2022
Endereço do Lote: Rua João Dande dos Santos, à esquerda do nº 170 - Mont Serrat
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 01 de setembro de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 IGREJA EVANGÉLICA PENTECOSTAL BRASIL PARA CRISTO
, para que no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza
e manutenção constante do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por
descumprimento deste Auto de Infração: Rua Amaro Souza Lemos, ao lado direito do n° 57 Bairro: Sion.
Auto de Infração n° 294/2022.
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 João Benedito , para que no prazo de 5 (cinco) dias contados a
partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local retirando todo
lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: Rua Francisco
Hermann, n° 136 - Bairro: Centenário.
Auto de Infração n° 302/2022.
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 JOAQUIM DONIZETI CLAUDIANO , para que no prazo de 5
(cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante
do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de
Infração: Rua Firmino Vinhas Prado, n° 50 - Bairro: Damasco.
Auto de Infração n° 304/2022.
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 José Augusto da Rocha Freitas, para que no prazo de 5
(cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante
do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de
Infração: Rua Rio Mississipi , n°30 - Bairro: Imaculada.
Auto de Infração n° 311/2022.
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 JOSÉ LUIZ DE SOUZA REIS para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena

de multa, por descumprimento desta notificação: (Avenida Manoel Augusto da Silva, nº 350 Bairro: Portinari – Qd – H – Lote 14).
Auto de infração nº 2953/2022.
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 MARIA CARMEM CANEDO DE SOUZA , para que no prazo de 5
(cinco) dias contados a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante
do local retirando todo lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de
Infração: Rua Clara Santos Carvalho, n° 74 - Bairro: São Francisco.
Auto de Infração n° 303/2022.
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 OTTONI E LÚCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
para que no prazo de 15(quinze) dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em
lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Emília
de Alvarenga Mendes, nº 120 - Bairro: Belo Horizonte – Qd – C – Lote 12).
Auto de infração nº 2973/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
=
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental, NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação, junto a
esta Secretaria, Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte: PAULO ALVES DE LIMA
Processo : 11701/2022
Endereço do Lote: Rua Maria, à esquerda do nº 60 - Jardim Sion
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 01 de setembro de 2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor 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 RUBENS VICENTE , para que no prazo de 5 (cinco) dias contados
a partir desta publicação, providencie a limpeza e manutenção constante do local retirando todo
lixo e entulho , sob pena de multa, por descumprimento deste Auto de Infração: Avenida Francisco
Ferreira Carvalho, n° 540 - Bairro: Imaculada.
Auto de Infração n° 309/2022.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONTRATAÇÃO N.º 49/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para o preenchimento das vagas constantes do Processo Administrativo n.º
11.140/2022, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico

Quantidade
01

2. Prazo do Contrato
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por concurso público ou preenchimento por
servidor efetivo; fusão e/ou fechamento de turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme Processo
Administrativo n.º 11.140/2022.
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
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TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico (06h)
R$ 4.870,86
5. Distrato
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício.
5.2. O servidor dispensado a pedido só poderá ser novamente contratado, em qualquer conteúdo
ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver :
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata
do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local, 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 a vaga para o cargo de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico 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. As convocações para apresentação do cargo de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
estão sendo feitas em número acima do que será efetivamente contratado, como margem de
segurança, caso algum candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra
algum requisito previamente estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital
de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo:
TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico: Curso Superior em Pedagogia com habilitação em
Supervisão Educacional ou Superior em Pedagogia, com pós graduação em Supervisão
Educacional ou Superior em Pedagogia, com formação no âmbito da Resolução CNE/CP nº 01, de
15/05/2006 ou licenciatura plena em qualquer área com pós Graduação em Supervisão Educacional.
c) Comprovação de experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos de docência na
educação básica, expedida por órgão competente;
d) 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.
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
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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
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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: 06/09/2022
Local: Secretaria Municipal de Educação - Av. Brasil, n.º 171, Vila Pinto, Varginha/MG
Horário: 08h00min
Cargos: TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias em vigor:
CANDIDATO(A)
CLASS.
Olívia Mendes Praxedes Firmino
8º
Adriana Soares
9º
Carla Maria Roquim Bastos
14º
Nair Gabriela Silva
15º
Regiana Paula de Freitas Azevedo
16º
Regiane Aparecida Amorim
17º
Cintia Spineli Dixini Miranda
18º
Cristian Kelly Bordon Gomes
20º
Dênis Paiva Ramos
21°
Edelaine Grande
22º
Kattiucia Bertoldo Riso Santos
23º
Monalisa Cunico Delgado
24°
Poliana Brito Alves Nogueira
25º
Selma de Souza Carvalho
26º
Fabiana Souza de Carvalho Martins
27º
Cybelle Duarte
31º
Josélia de Paiva
32º
Flávia Luiza Dixini Mendonça
33º
Tatiana Rosa Vieira Delfino
34º
Christiane Resende Gonçalves
35º
Katiele Moreira
36º
Cristhiani Arantes Silva Azevedo
37º
Cinira de Fátima Martins
38º
Daiane Pereira Gomes Werneck
40º
Karla Vilela Vitolo
41º
Roberta Tavares Cardoso Boareto
42º
Alexandra Reis Juvêncio Mariano
43º
Kelle Renata Graciote Pereira Brito
44º
Mariza Aparecida Pala Ferreira
45º
Ludmylla Paola Ribeiro de Oliveira Araújo
46º
Adriana Aparecida Silva
48º
Fabrícia Corrêa Salomé
49º
Juliana Spuri Lopes
50º
Isabela de Araújo Corrêa
51º
Giselle Maria Ribeiro de Souza
52º
Flávia Mendes Morais
53º
Tarcila de Souza Pirahy Mesquita
57º
Marília Tempesta
58º
Miriani Maria Ferreira Montuani
60º
Rosinara Cassia da Silva Carvalho
63º
Cristiane Juvêncio da Silva
64º
Maria Teresa Martins
65º
Luciane Aparecida Cata Preta Reis
66º
Carla Maria de Carvalho
67º
Sandra Amália Alves Pereira Bento
68º
Edelzio Lopes Júnior
69º
Mara Floriano Veloso
70º
Maria Aparecida Cesar Estevão
71º
Cassiana Mendes Leandro
73º
Jaqueline de Morais
74º
Pâmela Celi Andrade Pedroso Vivaldi
75º
Liliane Maria da Silva
76º
Mariane Pizzo
77º
Ana Cristina de Paula Abreu Domingos
79º
Eliana Secci Luiz
80º
Ana Paula Gouvea
81º
Priscilla Helena Reis Mendes
82º
Camila Elias Alves
83º
Mara Cristina Gentil de Lima
84º
Greise Grasielle dos Santos
85º
Guilherme Sérgio Vieira
86º
Luzia Harumi Hatada Reis
87º
Maura Lucia Resende Andrade
88º
Sandra de Lourdes Ferreira Maritan
89º
Ana Karla Paiva Silva
90º
Geniane Oliveira
91º
Janaina Aparecida de Araújo
92º
Elizangela Aparecida Ramos
93º

CANDIDATO(A)
CLASS.
Giselle Vilela Carrero
94º
Ana Lucia Mesquita Furgala Alves
95º
Andrezza Araújo Bruziqueci
96º
Estela Maria Peloso de Souza
97º
Natália Souza Silva
98º
Márcia Regina dos Santos Navarra
99º
Micheline Gonçalo Vianna
101º
Rogéria Ribeiro de Assis
102º
Maria Carmen de Souza
103º
Patricia Aparecida Nascimento Ferreira
104º
Élita Cristina Gabriel Silva
106º
Alessandra Aparecida de Paula
107º
Ana Maria Damasceno
108º
Daiana de Paula Lino
109º
Rosilene Oliveira de Sousa
110º
Flavia Ferreira Tavares
111º
Bianca Magalhães Pelegrini Silva
112º
Marina Carvalho da Silva Brum
113º
Valeria Cristina Gomes de Souza
114º
Selma Shirlei Isidoro Ramos
115º
Angélica Amélia Cata Preta
116º
Patricia Ellen de Andrade
117º
Rosemary Maiolini
118º
Thaís Correia
119º
Naiara de Paula Silva Alves
121º
Andrea Lucia de Carvalho
122º
Aparecida de Fátima Pierroti
123º
Liliane Avelar Amorim de Oliveira
126°
Beatriz Aparecida da Silva Malaquias
127º
Milena da Silva Ferreira Graciano
128º
Priscilla Bernardes Oliveira Cazelato Mesquita
129º
Priscila Coimbra Caineli
130º
Ligia Regina Machado Braz
131º
Poliana Neila Pereira Fonseca
132º
Carla Luciana de Oliveira Menezes
133º
Luciene Messias Silva
134º
Jaqueline de Paula Lopes
135º
Naiara Costa Furtado Campos
136º
Samuel dos Santos Sales
137º
Claudinei dos Santos
138º
Cristiane de Oliveira Almeida
139º
11. ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS SANITÁRIAS:
11.1 Em respeito às normas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia pelo COVID-19,
todos os convocados deverão atender obrigatoriamente às seguintes recomendações:
a) fazer uso constante e correto de máscara nas dependências do local de realização do Edital
de Convocação;
b) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 01 de setembro de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 50/2022
A Prefeitura do Município de Varginha, através da Secretaria Municipal de Educação, convoca os
candidatos classificados no Concurso Público – Edital 001/2018, ainda não nomeados, a se
apresentarem para preenchimento das vagas referentes ao Processo Administrativo n.º 19.434/
2021, conforme discriminado abaixo:
1. Vagas
Cargo
Professor PII

Quantidade
2

2. Prazo do Contrato
Professor PII
Até o término do ano letivo; provimento do cargo por servidor efetivo; fusão e/ou fechamento de
turma ou enquanto durar o impedimento do titular.
3. Fundamentação e Justificativa
Contratação de excepcional interesse público para atender substituição de servidor e demanda
não confirmada, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII e X, da Lei
Municipal n.º 5.060/2009, e com a devida autorização do Senhor Prefeito, conforme 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
Quantidade
Professor PII
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
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ou função, decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
5.3. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – Redução do número de aulas ou turmas;
II – Provimento do cargo por concurso;
III – Provimento do cargo por servidor efetivo;
IV – Retorno do titular;
V – Ocorrência de faltas injustificadas, no mês, em número superior a 10% (dez por cento) da
carga horária mensal de trabalho a que estiver sujeito;
VI – Desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela chefia imediata do servidor, devidamente documentado em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente, conforme determinado no § 2º do art. 223, da Lei nº 2.673/1995;
VII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – Contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
IX – Término do ano letivo.
5.4. O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos V e VIII, não
poderá ser novamente contratado, antes de decorrido o prazo de 1 (um) ano da dispensa.
5.5. O servidor dispensado de ofício pelo disposto no inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
5.6. Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV, será dispensado o contratado posicionado no
último lugar na classificação, sendo que a redistribuição será feita dentro daqueles cargos que
ficarem vagos em qualquer das unidades.
5.7. O candidato que não aceitar a alteração de mudança de local de trabalho nas hipóteses
previstas nos incisos I a IV, deverá se apresentar ao DRHU e assinar seu distrato.
5.8. Sempre que ocorrer dispensa, o candidato será oficialmente comunicado.
6. DA APRESENTAÇÃO
6.1 Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma, serão
considerados como desistentes das vagas deste processo.
6.1.1. O candidato que recusar vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer, não
terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações.
6.1.2. O candidato presente que não se interessar pelas vagas apresentadas deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para as vagas apresentadas nesta convocação e o candidato poderá participar de outras convocações, e se for de seu interesse optar
pelas vagas apresentadas em outros processos.
6.2. Não será aceita a escolha de vagas através de procuração.
6.3. O candidato que, depois de aceitar a vaga, desistir ou não entrar em exercício, só poderá
assumir outro contrato em qualquer conteúdo ou função decorridos 180 (cento e oitenta) dias.
6.4. O candidato inscrito para mais de um conteúdo ou função não poderá optar por um segundo
cargo, caso o horário deste coincida com o da primeira opção ou o acúmulo não seja lícito.
Prevalecerá a primeira opção do candidato.
6.5. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
6.6. Caso as vagas para os cargos ora disponibilizadas não sejam integralmente preenchidas no
dia de apresentação deste Edital, posteriormente, ao critério da Administração e com prévia
divulgação, será designada data para realização de novo Edital de Convocação, objetivando-se
o exclusivo preenchimento das vagas eventualmente não atendidas nesta oportunidade.
6.7. As convocações para apresentação dos cargos de: Professor PII estão sendo feitas em
número acima do que será efetivamente contratado, como margem de segurança, caso algum
candidato não compareça, não aceite a vaga proposta ou descumpra algum requisito previamente
estipulado neste Edital.
6.8. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais em mãos, sob pena de desclassificação neste Edital
de Convocação:
a) Identidade ou CNH;
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (diploma):
- Professor PII: Curso Normal Superior, ou Pedagogia com habilitação para ministrar aulas para
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, com estudo de estruturas e funcionamento
do ensino, Metodologias e Prática de Ensino-Estágio Supervisionado em escola de ensino
fundamental, sem restrição de carga horária para os cursos iniciados anteriormente à Lei n.°
9.394/96 e com carga horária mínima de 300 horas para os cursos iniciados posteriormente à Lei
n.° 9.394/96;
c) 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;
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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.
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10. Cronograma
10.1 Data: 06/09/2022
Local: SEDUC – Avenida Brasil, 171, Vila Pinto - Varginha/MG
Horário: 08h30min
Cargo: Professor PII
IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo
relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada
no local, em observância às normas sanitárias:
CANDIDATO(A)
Edna de Lima Pereira Garcia
Mariana Silva Mancilha
Marilda Tempesta
Patrícia Carmen Guido Kluck
Daiana Rosa Lima
Mariane Alves Peinado
Mariana Maganha Silva
Claudirene Mariana da Silva Luciano
Camila Alves Pederiva
Vanessa Fernanda Moreira
Pollyana Gonçalves de Figueiredo
Luciene de Paula Damacena
Cristian Kelly Bordon Gomes
Geisa Terra Branco Nascimento
Daieny Lopes Pereira
Regiana Paula de Freitas Azevedo
Cristina Maria dos Reis
Valéria Rosa de Souza
Cristiane Juvêncio da Silva
Fátima Eliana Santos Guimarães
Hellen Cristina Labre Lentz
Daiana Casteliano da Costa Prado
Carla Patrícia Amorim Santos
Stella Maris Braga de Mendonça
Sandra de Fátima Lopes da Silva
Maria das Graças Martins de Carvalho
Karen Christina Costa Corrêa
Francismara Alves Batista
Kelly Priscila de Andrade Miranda
Paula Sousa Fabre
Maraisa Tempesta Reis
Cacilda Prado de Oliveira
Roberta de Pádua e Andrade
Bruna Ruiz Reis
Rozemeire Aparecida Bárbara Scheibel
Luciana Cristina da Silva
Letícia Leopoldino Vitoriano Corrêa
Elizângela Aparecida Ramos
Maira Aparecida dos Santos Valério
Juliana Aparecida de Paiva Brito
Tatiane Aparecida de Souza
Andriéli Pereira Magalhães
Andreza Raffaela Carvalho Dias
Gislaine Aparecida Pereira Miranda
Antonielly Amanda Francisco
Rosilene Oliveira de Sousa
Geisa Aparecida Brito
Jussara Jaqueline Campos Silva
Lívia Cardoso Oliveira
Thaís Mendes Sabino Martins
Fabiana Aparecida Tavares de Paiva
Priscila Aparecida Quel Melo
Liniane Silva Mendes
Renata Gomes da Silva
Francine de Paula Dias
Ellen Coelho de Oliveira Sousa
Thalita Andrade Barbosa
Priscila Moutinho Pires Vilas Boas
Adriana Mara Pessi da Cunha
Janaína da Silva Lemos Martins
Ana Lúcia Silvério Camilo
Marisa Eunice Pereira Bíscaro
Andressa Aparecida Araújo e Silva
Viviane Patrocínio Tavares
Monique Dominguito de Souza
Giselle Vilela Carreiro
Elaine Cristina Estevão Rosa
Leyde Kelly Miranda
Flávia Aparecida Ribeiro Reis Aureliano
Flaviane Rezende Alves
Karina Braga de Oliveira Resende
Graziela de Brito Pereira
Maria Lúcia da Silva Victor
Weidilane Dixini Miranda Silva

CLASS.
132º
133º
137º
139º
141º
142º
143º
144º
148º
152º
153º
157º
158º
159º
160º
162º
164º
170º
173º
174º
175º
176º
177º
180º
182º
184º
185º
187º
188º
189º
194º
197º
199º
201º
202º
203º
204º
205º
207º
210º
211º
213º
218º
220º
221º
222º
224º
227º
231º
232º
233º
236º
237º
240º
241º
244º
245º
249º
250º
253º
254º
255º
256º
258º
259º
261º
262º
263º
264º
265º
266º
267º
269º
270º

CANDIDATO(A)
Ana Lúcia Pereira
Abyla Assalim Mendonça
Cláudia Valéria Costa Souza
Tamires Aparecida de Oliveira
Bianca Magalhães Pelegrini Silva
Vanda Messias Alves
Mirella Aparecida Cardoso Mesquita
Andréia Junho Rodrigues
Priscila Dione Silva dos Santos
Isabelle Cristini Scotini
Laura Pannone
Sebastião Hilário de Oliveira
Katiele Moreira
Adriana Cristina de Paiva
Dalida Scotini Martins

CLASS
271º
279º
280º
285º
287º
288º
290º
292º
293º
296º
297º
298º
302º
307º
310º

Horário: 09h00min
Cargo: Professor PII
Rosangela Faro Teodoro
Neusa Aparecida de Araújo
Renata Franco Bressani
Gilmara Aparecida Silva
Rosemary Maiolini
Angélica Pereira Borges
Regiane Aparecida de Oliveira
Karina Zanatelli Carneiro
Ivone Martins
Cristiane de Paula Archanjo Silva
Naiara Francele Silva Praxedes
Viviane Aparecida Tiodoro Oliveira
Marilise Silva Teodoro
Elise Duarte Leivas
Elaine Aparecida Bondi Martins
Erica Maria Tavares
Fernanda Dixini Araújo
Denise Lopes da Silva
Nodimarques Reis Ribeiro
Gabriely Ferreira Borges
Maria da Glória dos Santos
Valéria de Fátima Branco
Eliane Pereira do Carmo Rodrigues
Magali da Glória Silva Rezende Miranda
Marisa Vitar Gonçalves Alves
Maria da Glória Ferreira Borges
Bruna Mesquita Sudério
Isabel de Jesus Lopes Silva
Daniele Elias de Carvalho
Rita de Cássia Mesquita
Cristina Andrade Ferreira
Renan Barros do Valle
Josiane Branco Rezende
Ismael Machado da Silva Filho
Naiara Costa Furtado Campos
Liliane Maria da Silva
Jéssica Tempesta Miranda da Fonseca
Débora Araújo Briziguessi
Camila Moreira Azarias
Tamara de Fátima Roberto
Lucimeiri Pinheiro da Silva
Patryccia Keller Sousa Egídio
Gabriela Daniel Flausino
Grazielle Marques Roberto
Vanessa Aparecida da Silva Paiva
Regiane Maria de Souza
Isabel de Jesus Martins
Ariana Aparecida Martins
Gilda Aparecida Nascimento
Jurema Rosa da Cruz Brunieri
Graziéle da Silva Pereira
Pâmela Celi Andrade Pedroso Vivaldi
Aparecida de Cássia Souza Matos
Iara Fornazari
Patricia Aparecida Nascimento Ferreira
Kelen Mendes Umberto Naves
Samira Alves Ferreira
Daniela Aparecida Alves da Silva Rocha
Líbia Salomé Mendes Arantes Ferreira
Cleonice Barbosa da Silva
Andréia Cristina Pereira Silva
Mayra Aparecida Ribeiro Valério
Andrea Lucia de Carvalho
Maria Cláudia Pichara Araújo
Joice Fernanda Oliveira da Silva Santos

311º
312º
313º
314º
315º
317º
319º
320º
321º
323º
324º
326º
327º
328º
329º
333º
334º
335º
337º
338º
340º
342º
343º
344º
345º
347º
348º
349º
350º
351º
353º
354º
356º
359º
361º
362º
363º
364º
365º
367º
368º
370º
371º
372º
373º
374º
375º
376º
378º
381º
382º
384º
385º
387º
388º
390º
391º
392º
393º
394º
395º
396º
397º
398º
399º
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CANDIDATO(A)
Rose Aparecida Novais de Almeida
Tássia Mendes Passos
Maiara Alves da Penha
Aleteia Carla de Andrade Pardini
Elaine dos Santos
Samuel Gonçalves Lourenço
Aline dos Santos Lopes Marangon
Renata Cristina Bernardo Machado
Maria Luciana Silva Novais
Tabata Azevedo dos Santos
Rosa Maria Felizardo Constantino
Priscila Roque Pederiva
Joselaine de Morais Meneguelle Garcia
Luana Lopes Coimbra
Rosilene Garcia Vilela Marcelino
Pollyana Ferreira de Paiva Aguiar
Mariny Leilane Ribeiro
Caroline de Lourdes Paiva Luciano
Marcela Aparecida dos Reis
Marcia da Penha Ferreira
Michele Fátima Souza Oliveira
Wellington de Paulo Bissoni
Jéssica Mariano Mendes Scotini
Tania Mara de Sousa Goulart
Flavia Luiza Dixini Mendonça
Nathália Alzira Ferreira de Campos Oliveira

CLASS
400º
401º
402º
403º
404º
405°
406º
407º
408º
409º
410º
411º
412º
413º
414º
415º
416º
417º
418º
419º
420º
421º
422º
423º
424º
425º

Horário: 09h30min
Cargo: Professor PII
Thatyelle de Brito Silva
Marina Bondi das Dores
Luciane Aparecida da Silva Peret
Rizia de Siqueira Martins Ribeiro
Adriele Gonçalves da Silva
Mayara Dias Oliveira
Marielle Adriana da Silva Pereira Oliveira
Valdirene Salles Barbosa
Carolina Biode Nascimento
Roisane Vita da Silva Herculano
Marina Reis e Silva Quintiliano
Poliana Neila Pereira Fonseca
Nathalia de Paiva Lemes
Luzia Martins
Marina Gorete da Costa
Mara Lúcia Reis Couto
Elisamara Pereira
Jaqueline de Paula Lopes
Alandra Vasconcelos Ribeiro
Mariana Silva Martins de Faria Oliveira
Monique da Silva Ferreira
Andrea das Flores Rodrigues
Leopoldina Maria de Oliveira
Andréa Maria de Melo
Vlademir José de Sousa
Magda Maria de Freitas
Pollyana Paiva Brandão Reis
Marciely Aparecida Mendes Xavier
Natália Souza Silva
Aline Mangiabelo Barão Ramos
Patrícia Roberta Ramos Silva
Priscila Coimbra Caineli
Cristiane Aparecida Alves Souza
Lucimara Pala de Souza
Cristina Aparecida Pereira
Mical Martins Justino
Patrícia Aparecida Frogeri Fabri
Laís Helena Novais
Ludmila Pessi Martins
Lucimara Carvalho Ferreira Silva
Aline Aparecida Estevam
Lais Marcelina da Silva
Christiane Mendes Pereira
Cleide Aparecida Santiago
Ana Paula Gouvea
Francine Machado Pereira
Maxwell Ximenes Lourenço
Daniela Figueiredo dos Santos Silva
Evelyne Claro Aprelino Carvalho
Regiane Celestino Figueiredo Ferreira
Priscila de Sousa Ladeira
Neusa Aparecida Viana
Daniela Máximo Lopes
Tainara Batista Brito

427º
428º
429º
430º
431º
432º
433º
434º
435º
436º
437º
438º
439º
440º
441º
442º
443º
444º
445º
446º
447º
448º
449º
450º
451º
453º
454º
456º
457º
458º
459º
460º
461º
462º
463º
464º
465º
466º
467º
468º
469º
470º
472º
473º
474º
475º
476º
477º
478º
479º
480º
481º
482º
483º
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CANDIDATO(A)
CLASS
Patrícia Nucini Mesquita
484º
Cintia Araujo Rosa Osawa
485º
Eveline Nogueira Bonfim
486º
Jéssica Semionato Silva Reis
487º
Simone Pereira Carneiro Paulino
488º
Mara Rúbia Pereira Silva
489º
Detiane de Paula Silva Castro
490º
Rosemary Lopes Ferreira
491º
Tassiane Carvalho Belineli
492º
Nataliene Aparecida de Jesus Giambeli
493º
Rosilene Maria da Silva Santos
494º
Dianny de Paula Hilário Arantes
496º
Gleice Martins Diniz Carvalho
497º
Elaine Aparecida Rodrigues Silva
498º
Graciele Barbosa Rosa
499º
Silvia Helena Pedreira
500º
Maria Amélia de Sousa
501°
Vânia Maria Pereira Turola
502°
Solange Vitar de Souza
503°
Jéssica Paula Ferreira da Costa
504º
Keyla de Oliveira Custódio
505º
Maiara Lopes Coimbra da Costa
506°
Glória Suelene Solia Pereira
507º
Célia de Fátima Santos
508º
Maíra Bárbara de Pádua
509º
Mariane Barbosa Chagas Martins
510º
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) manter distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os presentes no local.
Varginha, 01 de setembro de 2022.
Juliana de Paula Mendonça
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº 57/2022 - COMDEDICA
A Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
COMDEDICA-MG, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho
de 1990, Lei Federal nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, tendo em vista a
impossibilidade de instalar a 426ª Sessão Ordinária do COMDEDICA, convocada para 06/09/
2022; considerando a alteração da Resolução CONANDA n° 137, de 21 de janeiro de 2010, que
tornou nulos os artigos 12 e 13 da referida Resolução;
RESOLVE:
Art. 1º Suspender temporariamente, ad referendum do COMDEDICA, os prazos estabelecidos
no item 10.1 - Tabela 2 – Ano 2022, do Edital de Chamamento Público n° 02/2021, que visa a
concessão de Certificado de Autorização para captação de recursos financeiros para o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Ano 2021/2022.
Art. 2º A revogação parcial ou integral, bem como os prazos e critérios estabelecidos no Edital
de Chamamento Público 02/2021 deverão ser pauta de discussão Plenária para deliberação e as
devidas alterações no Edital, conforme as normativas vigentes.
Art 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha (MG), 31 de agosto de 2022.
Thaís Mendes Pereira
Presidente do COMDEDICA

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 105/2022
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sr. Jorge Luiz de Brito, para assumir a Gestão Contratual da Seção de
Manutenção, em substituição a servidora Sra. Eliane de Souza Barbosa, no período de 08-092022 a 17-09-2022, referente a gozo de férias regulamentares
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes,
portanto não serão remunerados.
Publique-se para eficácia dos atos.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
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Portaria nº 106/2022
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. Silvana Olímpio Adão, para assumir a Gestão Contratual da Seção de
Laboratório, em substituição a servidora Srta. Juliana Campos Pereira, no período de 12/09/2022
a 30/09/2022, referente a licença para casamento, seguida de gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Publique-se para eficácia dos atos.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 107/2022
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 101/2022
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
188/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 101/2022.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 159/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 157/2022
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 PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto
a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 15/09/2022, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (035) 3606-3591 – 3592 – 3595 – e-mail:
edital@hospitalhbp.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.hospitalhbp.com.br.
Varginha – MG, 31 de agosto 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. 131/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 130/2022
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 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DIVERSOS. o REGISTRO DE PREÇOS para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTO E INSTRUMENTAIS em
favor da empresa: SAPCE MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA – EPP Bloco I ao valor global de R$
1.025.000,04 (um milhão vinte e cinco mil reais e quatro centavos); Bloco II ao valor global de R$
745.000,08 (setecentos e quarenta e cinco mil reais e oito centavos), Bloco III ao valor global de
R$ 68.500,00 (sessenta e oito mil e quinhentos reais), Bloco V ao valor global de R$ 317.000,20
(trezentos e dezessete mil reais e vinte centavos), Bloco VI ao valor global de R$ 142.000,25
(cento e quarenta e dois mil reais e vinte e cinco centavos); Bloco VIII ao valor global de R$
1.326.000,00 (um milhão trezentos e vinte e seis mil reais), Bloco IX ao valor global de R$
345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais)e Bloco X ao valor global de R$ 160.003,20
(cento e sessenta mil e três reais e vinte centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de agosto de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 138/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 137/2022
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 o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS em favor das
empresas: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - item 003 - modulo lipidico composto por
emulsao de lipides (tcl - triglicerideos de cadeia longa e tcm). fonte energetica de elevada
densidade calorica, isenta de vitaminas, minerais e proteinas, indicado para pacientes com baixa
ingestao calorica/ deficit energetico, perda de peso, desnutricao ou caquexia, comuns as situacoes
de cancer, sida, dpoc, demencia, alzheimer e insuficiencia renal. pronto para uso em
embalagem até 200ml, sem sabor, ao preço de r$ 0,1900 (dezenove centavos) por ml; item 004
- suplemento nutricional (1,5 a 2,0kcal/ml), com até 16% de proteina em relação ao vet, contendo
como fonte proteica: proteina do soro do leite e caseinato, rico em vitaminas e sais minerais.
osmolalidade até 600mosm/kg de agua. isento de lactose e gluten. sabores variados: chocolate,
morango, frutas tropicais e baunilha. pronto para uso. embalagem de 200 ml, ao preço de r$
7,4000 (sete reais e quarenta centavos) por un; item 006 - suplemento nutricional hipercalorico
e hiperproteico (1,5 a 2,0 kcal/ml), acima de 25% de proteina em relacao ao vet, comproteinas do
soro do leite e caseinato, rico em vitaminas e minerais, osmolaridade ate 500 mosm/l e osmolalidade
de ate 600 moms/kg de agua, isento de lactose e gluten, sabores: chocolate, morango, frutas
vermelhas e baunilha. pronto para uso. embalagem de 200ml, ao preço de r$ 11,4000 (onze reais
e quarenta centavos) por un; item 012 - suplemento nutricional clarificado rico em carboidrato e
isento de gorduras e fibras, 100% do soro do leite, aproximadamente 90% de maltodextrina.
embalagem de 200 ml e sabores variados, pronto para uso., ao preço de r$ 30,9400 (trinta reais
e noventa e quatro centavos) por un; item 013 - modulo em po, de proteina: 100% proteina do
soro de leite. isento de sabor, sem gluten, osmolaridade de ate 125 mosm/l. lata ate 300 g, ao
preço de r$ 0,2600 (vinte e seis centavos) por gr; LEONE COM E DIST PRODUTOS NUTRICIONAIS
LTDA - item 001 - suplemento enteral/oral, nutricionalmente completo, formula hipercalorica (até
2,4kcal/ml), hiperproteica (ate 25% do vct), normolipidico, baixo volume e alta densidade calorica
e proteica. isento de gluten. embalagem de125ml. sabor baunilha, capuccino e morango, ao
preço de r$ 18,0000 (dezoito reais) por un; item 002 - modulo utilizado para espessar e/ou
gelificar alimentos líquidos, adicionado de gomas alimentares, isento de gluten, lactose e sacarose.
embalagem de até 300g, ao preço de r$ 0,2070 (xxxxxxxxx) por gr; item 005 - suplemento
nutricional hiperproteico (30% do vet), normocalórico (1,00 a 1,25kcal/ml) com arginina (1,5g/
100ml), acrescido de micronutrientes relacionados a cicatrizacao, específico para cicatrização
de úlceras por pressão e outras afecções teciduais. lipidios até 25%. isento de glúten. osmolaridade
até 500mosm/l de água. volume médio 100% idr para vitaminas e minerais (250ml). sabores:
baunilha, morango, chocolate. embalagem de 200ml, ao preço de r$ 16,9000 (dezesseis reais e
noventa centavos) por un; item 008 - suplemento nutricional hipercalórico (1,6kcal/ml), hiperprotéico (22,5%vet), enriquecido com epa. isento de lactose, sacarose e glúten. osmolaridade até
730mosm/l. sabores: capuccino e pêssego-gengibre. (pronto para uso - embalagem de 125ml),
ao preço de r$ 20,0000 (vinte reais) por un; item 009 - suplemento nutricional hipercalorico (2,3
a 2,5kcal/ml) com até 16% de proteina em relacao ao vet, rico em vitaminas e sais minerais.
osmolalidade de ate 1280mosm/kg agua, isento de lactose, sacarose e gluten, sabores variados:
baunilha, capuccino, chocolate e morango. pronto para uso - embalagem de 125ml, ao preço de
r$ 14,8000 (quatorze reais e oitenta centavos) por un; item 010 - suplemento nutricional, em po,
para preparo instantaneo, hipercalorico (densidade de 1,2kcal/ml, rico em vitaminas e minerais.
osmolaridade ate 400mos m/l. isento de sacarose, lactose e gluten. sem sabor. embalagem de
350g, ao preço de r$ 44,5000 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) por la; item 011 suplemento nutricionalmente completo, enriquecido com fibras, normocalorico, isento de sacarose
e lactose e com até 15% de frutose, formulada para diabetes e situações de hiperglicemia,
sabores: baunilha e morango, embalagem de 200ml , ao preço de r$ 12,0000 (doze reais) por un;
NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - item 007 - modulo de fibras
alimentares para nutricao oral ou enteral. indicado na regularizacao do transito intestinal com
fibras soluveis + probióticos. isento de lactose e gluten. saches sem sabor, ao preço de r$
8,9200 (oito reais e noventa e dois centavos) por sac.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de agosto 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. 139/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 138/2022
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;
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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 o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE DIETAS – SISTEMA FECHADO, COM
COMODATO DE BOMBAS DE INFUSÃO em favor das empresas: MINAS SUL PRODUTOS DE
DIETA LTDA - item 006 - dieta nutricionalmente completa hiperproteica ,sendo a fração proteica
à partir de 20%, composta por caseinato, soro do leite e maximo de 20% de proteina de soja; e
normocalorica (densidade calorica de ate 1,3 kcal/ml), indicada para atender as necessidades
do paciente em fase de recuperação. enriquecida com fibras. hipossodica, isenta de sacarose,
lactose e gluten. osmolaridade ate 300 mosm/l e/ou osmolalidade ate 400 mosm/kg de agua;
volume medio 100% idr para vitaminas e minerais (ate 650ml) - sistema fechado (embalagem de
1000ml), ao preço de r$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por bol; LEONE COM E DIST PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA - item 001 - dieta nutricionalmente completa, normocalorica (densidade
calórica de ate 1,3kcal/ml) hiperprotéica sendo a fracao proteica composta por proteina do soro
do leite, de caseinato e proteina isolada de soja até 20%, indicada para atender as necessidades
do paciente grave na uti (elevado estresse metabolico/agudo). enriquecida com fibras. hipossodica,
isenta de sacarose, lactose e gluten. osmolaridade até 285 mosm/l e/ou osmlalidade até 350
mosm/kg de água. - sistema fechado (embalagem de 500ml) constando: data de fabricacao,
validade, numero do lote, registro no ms e descricao das caracteristicas do produto, ao preço de
r$ 70,0000 (setenta reais) por bol; item 002 - dieta nutricionalmente completa normoproteica e
hipercalorica (densidade calorica de ate 1,5 cal/ml), com ate 35% de lipidio, com fibras, hipossodica.
isenta de sacarose, lactose e gluten. fracao proteica com caseinato, soro do leite e proteina
isolada de soja de ate 20 %, indicada para pacientes desnutridos ou com necessidades caloricas
aumentadas e restricao de volume. osmolaridade ate 410 mosm/l e osmolalidade ate 500mosm/kg
agua. volume medio 100% idr para vitaminas e minerais (ate 550ml). sistema fechado (pronta
para uso - embalagem de 1000ml), ao preço de r$ 55,5000 (cinquenta e cinco reais e cinquenta
centavos) por bol; item 004 - dieta nutricionalmente completa, normocalorica, (1,0 a 1,2 kcal/ml),
normoproteica, contendo proteinas do soro do leite dentre outras bases proteicas (proteina
isolada de soja ate 20 por cento), com fibras. hipossodica, isenta de sacarose, lactose e gluten.
osmolaridade até 260mosm/l e/ou osmolalidade até 300mosm/kg água. volume médio 100% idr
para vitaminas e minerais (800ml) - sistema fechado - embalagem de 1000ml. fonte de lipedeo de
ate 35%, ao preço de r$ 44,5000 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) por bol; item 005
- dieta nutricionalmente completa, hipercalorica (1,5 kcal/ml) e hiperproteica (20% de ptn, no
mínimo), fracao de carboidratos com maltodextrina e isenta de xarope de glicose; contendo teor
de fibras superior a 14g/l. isenta de sacarose, frutose, lactose e gluten. osmolaridade de ate
400mosm/l e osmolalidade de ate 520 mosm/kg de água; idr para vitaminas e minerais em
aproximadamente 500ml. embalagem de 1000ml para sistema fechado, ao preço de r$ 69,0000
(sessenta e nove reais) por bol; GUSTAVO VEIGA LTDA - item 003 - dieta nutricionalmente
completa, normocalorica e hiperproteica suplementada com arginina (mínimo de 12%) e alto teor
de micronutrientes relacionados à cicatrização (zinco, vitamina a, c e e). isenta de sacarose e
lactose. osmolaridade de ate 360 mosm/l e osmolalidade de ate 420 mosm/kg de agua. sistema
fechado. embalagem de 1000ml, ao preço de r$ 56,0000 (cinquenta e seis reais) por bol.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de agosto 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. 141/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 140/2022
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 o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS,
ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS em favor das empresas: ACACIA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS EIRELI - item 020 - DIPIRONA SODICA 1G/2ML, ao preço de R$ 2,9400 (Dois
Reais e Noventa e Quatro Centavos) por AP; item 041 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, ao preço de
R$ 0,0300 (Tres Centavos) por CP; item 042 - AMPICILINA 500MG INJ., ao preço de R$ 3,1500
(Tres Reais e Quinze Centavos) por; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA - item 021 - oleo mineral 100% 100ml, ao preço de r$ 4,0500 (quatro reais e cinco
centavos) por fr; MED CENTER COMERCIAL LTDA - item 024 - ibuprofeno 100mg/ml - solucao
oral 20ml, ao preço de r$ 2,7100 (dois reais e setenta e um centavos) por un; item 040 - carvedilol
3.125mg, ao preço de r$ 0,0900 (nove centavos) por cp; VALE COMERCIAL EIRELI - item 004
- cimetidina 300 mg / 2 ml, ao preço de r$ 2,5000 (dois reais e cinquenta centavos) por ap; item
009 - deslanosido 0,4mg/2ml, ao preço de r$ 2,7500 (dois reais e setenta e cinco centavos) por
ap; item 013 - gentamicina (sulfato de) 80mg/2ml, ao preço de r$ 4,4000 (quatro reais e quarenta
centavos) por ap; item 016 - papaverina 50mg/ml ampola 2ml, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove
reais) por ap; item 022 - furosemida 20mg/2ml, ao preço de r$ 2,6000 (dois reais e sessenta
centavos) por ap; item 023 - imipenem + cilastatina sodica 500mg + diluente, ao preço de r$
21,9000 (vinte e um reais e noventa centavos) por fr; item 026 - salbutamol spray suspensao
aerossol pressurizada, em frasco de aluminio com 200 doses, acompanhado de aplicador
plastico de polipropileno especialmente desenhado para inalacao por via oral, ao preço de r$
8,9000 (oito reais e noventa centavos) por un; item 027 - agua oxigenada 10 volumes 100ml, ao
preço de r$ 1,9700 (hum real e noventa e sete centavos) por al; item 039 - diclofenaco sódico
75mg/3ml-ap, ao preço de r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por ap; COSTA CAMARGO
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COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 029 - linezolida 600mg/300ml, ao
preço de r$ 23,4500 (vinte e tres reais e quarenta e cinco centavos) por fr; INOVAMED
HOSPITALAR LTDA - item 037 - clindami-cina (fosfato de) 600mg/4ml, ao preço de r$ 4,3300
(quatro reais e trinta e tres centavos) por ap; item 043 - midazolan 50mg/10ml, ao preço de r$
4,3900 (quatro reais e trinta e nove centavos) por ap; SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES
LTDA-EPP - item 006 - cloranfenicol pomada oftalmica + acetato de retinol 35000ui + aminoacidos
87,5mg + metionina 17,5mg/3,5g, ao preço de r$ 12,4000 (doze reais e quarenta centavos) por
tb; item 036 - hidroxiureia 500mg cp, ao preço de r$ 1,5900 (hum real e cinquenta e nove
centavos) por cp; VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 008 daunorrubicina (cloridrato de) 20mg/ml+dil fr/ap , ao preço de r$ 99,2300 (noventa e nove reais
e vinte e tres centavos) por fr.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, trinta de agosto de
2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM BIÓPSIAS AMBULATORIAIS
para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE
LICITAÇÃO Nº. 013/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2022 (Ata de Registro de Preços:
114/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA – ME - item 001
- biopsia/puncao de tumor superficial da pele, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta reais)
por un; item 002 - biopsia de anus e canal anal, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta
reais) por un; item 003 - biopsia de endometrio, ao preço de R$ 250,0000 (duzentos e cinquenta
reais) por un; item 004 - biopsia de ganglio linfatico, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta
reais) por un; item 005 - biopsia de glandula salivar, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta
reais) por un; item 006 - biopsia de lesao de partes moles (por agulha/ceu aberto), ao preço de
R$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por un; item 007 - biopsia de musculo (a ceu aberto), ao
preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por un; item 008 - biopsia de osso/cartilagem da
cintura pelvica (por agulha/ ceu aberto), ao preço de R$ 195,5900 (cento e noventa e cinco reais
e cinquenta e nove centavos) por un; item 009 - biopsia de osso/cartilagem de membro inferior e
superior (por agulha/ceu aberto), ao preço de R$ 166,8900 (cento e sessenta e seis reais e
oitenta e nove centavos) por un; item 010 - biopsia de osso/cartilagem da cintura escapular (por
agulha/ceu aberto), ao preço de R$ 163,8800 (cento e sessenta e tres reais e oitenta e oito
centavos) por un; item 011 - biopsia de pele e partes moles, ao preço de R$ 150,0000 (cento e
cinquenta reais) por un; item 012 - biopsia/puncao de vagina, ao preço de R$ 18,3300 (dezoito
reais e trinta e tres centavos) por un; item 013 - biopsia/puncao de vulva, ao preço de R$ 18,3300
(dezoito reais e trinta e tres centavos) por un; item 014 - biopsia percutanea orientada por tc/usg/
rnm/rx, ao preço de R$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por un; item 015 - biopsia do colo
uterino, ao preço de R$ 18,3300 (dezoito reais e trinta e tres centavos) por un; item 016 colposcopia, ao preço de R$ 250,0000 (duzentos e cinquenta reais) por un.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA para suprimento das necessidades da Fundação,
tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 020/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº.
020/2022 (Ata de Registro de Preços: 108/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: RESSOAR CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - item 001 - rnm
com espectroscopia, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un; item 002 - rnm com
perfusão, ao preço de r$ 200,0000 (duzentos reais) por un.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 022/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022 (Ata de Registro de Preços: 109/2022,
110/2022 e 111/2022 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 041 fenobarbital sodico 200mg/2ml, ao preço de r$ 2,0100 (dois reais e um centavo) por ap; item 062
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- nitroglicerina 50mg/10ml, ao preço de r$ 32,8800 (trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)
por fa; item 067 - prometazina (cloridrato de) 50mg/2ml, ao preço de r$ 3,2500 (tres reais e vinte
e cinco centavos) por ap;
2) CONTRATADA: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - item 023 - clorexidina 0,12% (solução
oral) 250ml - isenta numero registro m.s., ao preço de r$ 11,5000 (onze reais e cinquenta
centavos) por un; item 024 - contraste radiologico nao ionico para tomografia computadorizada,
concentracao de 300 a 320 mg / ml de iodo, frasco 50 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml,
embaladas individalmente, embalagem contendo: dados do fabricante, registro ms, validade,
procedencia e lote + tubo conector (extensor) de baixa pressao 60 compatível com a seringa e
com a bomba, ao preço de r$ 117,0000 (cento e dezessete reais) por un; item 025 - contraste
radiologico nao ionico para tomografia computadorizada, concentracao de 300 a 320 mg / ml de
iodo, frasco 100 ml, acompanha: seringa vazia de 200 ml, embaladas individalmente, embalagem
contendo: dados do fabricante, registro ms, validade, procedencia e lote + tubo conector (extensor)
de baixa pressao 60 compatível com a seringa e com a bomba, ao preço de r$ 149,0000 (cento
e quarenta e nove reais) por un; item 059 - meio de contraste radiologico nao ionico com iodo
300mg/ml - 50 ml, ao preço de r$ 33,0000 (trinta e tres reais) por fr;
3) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 006 - anagrelide (cloridrato) 0,5mg, ao preço de r$ 28,5600 (vinte e oito reais e cinquenta e
seis centavos) por cp.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 029/2022
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2022 (Ata de Registro de Preços: 115/2022, 116/2022, 117/
2022, 118/2022, 119/2022, 120/2022, 121/2022, 122/2022 e 123/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: BIOMEDICAL PROD CIENT MED HOSP S/A - item 077 - pulseira plastica para
identificacao de paciente adulto com logomarca da fundação hospitalar do município de varginha,
impermeavel, hipoalergenica, com fecho indestrutivel, com area de inscricao que permite o uso
de caneta esferografica de forma indelevel, com campo para nome e data de nascimento,
medindo 2,5 x 10 cm de comprimento e comprimento total de 25cm, na cor azul., ao preço de R$
0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un; item 078 - pulseira plastica para identificacao de
acompanhante adulto com logomarca, impermeavel, hipoalergenica, com fecho indestrutivel,
com area de inscricao que permite o uso de caneta esferografica de forma indelevel, medindo
2,5 x 6,2cm de comprimento e comprimento total de 25cm. na cor vermelha., ao preço de R$
0,5500 (cinquenta e cinco centavos) por un;
2) CONTRATADA: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - item 004 - cateter nasal, tipo óculos,
pediátrico, para oxigenoterapia, confeccionado em pvc, atóxico e flexível, pronga em silicone,
conexão nasal arredondada e atraumática, extensão ajustável, mínimo 100 cm. conector universal. descartável, estéril. embalagem individual com abertura asséptica, ao preço de R$ 1,3500
(hum real e trinta e cinco centavos) por un; item 018 - canula guedell nº 06 , ao preço de R$
3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 041 - jelco n 16 sem dispositivos de seguranca,
ao preço de R$ 0,9500 (noventa e cinco centavos) por un; item 051 - luva cirurgica esteril
confeccionada em composto especial de latex natural, o que lhe da as caracteristicas de alta
sensibilidade tatil, flexibilida-de e resistencia com formato anatomico, empunhado alongado e
reforcado c/estrias longitudinais paramelhor fixacao no punho, punho com trava
mecanicalubrificado bio absorvivel,embalagem envelope interno com identificacao das
luvas,envelopes externoem papel grau cirur.selada a quente nos quatros lados com abas superior
que permite abertura asseptica, com dados de identificacao na face externa,esterizada pelo
metodo raio gama.numero nacional n. 8.0 numero - nternacional n. 7.5 - com certificado de
aprovacao (c.a.), ao preço de R$ 2,8900 (dois reais e oitenta e nove centavos) por pr; item 064
- papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma face branca
opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 200x300, com dados de identificacao e
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 0,6300 (sessenta e tres centavos) por
un; item 065 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao manuseio atoxico com uma
face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 450 x 600, com dados de
identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$ 2,9700 (dois reais e
noventa e sete centavos) por un; item 066 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao
manuseio atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel, tamanho 120
x 150, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de R$
0,2000 (vinte centavos) por un; item 067 - papel grau cirurgico, resistente a esterilizacao e ao
manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel tamanho 150
x 200, com dados de identificacao, validade e procedencia e registro no m.s., ao preço de R$
0,3300 (trinta e tres centavos) por un; item 068 - papel grau cirurgico resistente a esterilizacao
e papelao manuseio, atoxico com uma face branca opaca e aoutra transparente, descartavel
tamanho 150 x 350, com dados de identificacao e procedencia, validade e registro no ms., ao
preço de R$ 0,6000 (sessenta centavos) por un; item 069 - papel grau cirurgico resistente a
esterilizacao e ao manuseio, atoxico, com uma face branca opaca ea outra
transparente,descartavel,tamanho 300 x 500, com dados de identificacao e procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de R$ 1,6000 (hum real e sessenta centavos) por un; item 090 - tala
metalica para imobilizacao flexivel medindo pecas28x180mm com espuma interna e bordas
arredondadas (grande), ao preço de R$ 6,0000 (seis reais) por un; item 091 - tala metalica para
imobilizacao flexivel, medindo pecas16 x 180 mm, com espuma interna e bordas arredondadas
(media), ao preço de R$ 4,4400 (quatro reais e quarenta e quatro centavos) por un; item 092 tala metalica para imobilizacao flexivel medindo 12x180mm com espuma interna e bordas
arredondadas (pequena), ao preço de R$ 3,2000 (tres reais e vinte centavos) por un; item 099

SETEMBR
O DE 2022
SETEMBRO

ANO XXIV - nº 1424
- tubo endotraqueal transparente, aramado c/b, no 18 = 4,0 de baixa pressao, confeccionado em
pvc, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo
a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao e
procedencia e registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por un;
item 100 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 20 = 4,5 de baixa pressao, confeccionado em pvc
transparente com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais
devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e validade , com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois
reais e trinta centavos) por un; item 101 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 22=5,0 de baixa
pressao confeccionado em pvc transparente, com extremidades para conexao dos aparelhos
de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de fabricacao
com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000
(vinte e dois reais e trinta centavos) por un; item 102 - sonda endotraqueal aramado c/b n. 24=5,5
de baixa pressao confeccionada em pvc transparente, com extremidades para conexao dos
aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos padroes usuais de
fabricacao, embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade, com registro m.s.,
ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por un; item 103 - sonda endotraqueal
aramado c/b n. 40 = 9.5 de baixa pressao, confeccionado em pvc transparente, com extremidades
para conexao dos aparelhos de anestesia e mascaras faciais, devendo a parte obedecer aos
padroes usuais de fabricacao, embalagem com dados de identificacao, procedencia e validade,
com registro m.s., ao preço de R$ 22,3000 (vinte e dois reais e trinta centavos) por un; item 108
- tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 3.0, de baixa pressao,
confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras
faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as
exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos)
por un; item 109 - tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 3.5, de baixa
pressao, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze
centavos) por un; item 110 - tubo endotraqueal transparente aramado, sem balao, numero 2.5,
embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências
do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos) por un; item
111 - tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 2.0, de baixa pressao,
confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras
faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as
exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 21,1500 (vinte e um reais e quinze centavos)
por un; item 112 - tubo endotraqueal transparente descartavel infantil, siliconado, com balao,
numero 2.5, confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia
mascaras faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo
com as exigências do ministério da saúde., ao preço de R$ 5,5300 (cinco reais e cinquenta e tres
centavos) por un; item 132 - compressa de gaze 7,5cm de largura x 7,5cm de comprimento com
13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodao esterilizado, isenta de amido, alvejante
optico e residuo de detergente, acidos, alcalis com dobras para dentro em toda a sua extremidade, hidrofila, de cor branca, acondicionada em pacotes com 10 unidades, embalagem com
dados de identificacao, procedencia, data de validade, registro no ms., ao preço de R$ 0,7500
(setenta e cinco centavos) por pct;
3) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 020 - canula traq.metal n.4.0 , ao
preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 021 - canula de traqueostomia de metal n. 5.0,
standart, confeccioanada em material atoxico, compostapor canula externa com balao, tampa
de vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao donumero em local visivel,
acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil
manuseio... , ao preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 022 - canula de traqueostomia
de metal n. 6.0, confeccioanada em material atoxico, compostapor canula externa com balao,
tampa de vedacao, linha radiopaca, asas para fixacao com impressao donumero em local visivel,
acabamento que nao cause traumatismo traqueal, mandril com ponta arredonada e de facil
manuseio., ao preço de R$ 90,0000 (noventa reais) por un; item 034 - fita para controle reagente
para testar a concentrcao do acido peracetico nas concentracoes que variam de zero a 3000
ppm, ao preço de R$ 8,4000 (oito reais e quarenta centavos) por un; item 037 - fixador para tubo
endotraqueal confeccionado em tecido de algodao, atoxico, hipoalergico, acolchoado e anti
escaras. com sistema de velcro para fechamento em torno da cabeca e com fixacao ao tubo
endotraqueal. livre de latex, ao preço de R$ 31,0000 (trinta e um reais) por un; item 071 - placa
multifuncao descartavel infantil, constituida por um par de eletrodos pre-gelificados, autoadesivos, equipada com cabo com um unico conector bipolar para ligacao direta ou indireta ao
desfibrilador / estimulador, de forma arredondada, eletrodos para reduzir o risco de desuniformidade
na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de desfibrilacaoo. isolamento dos
mate-riais de proteção e o onector protegido para evitar perigo de microchoques eletricos
indesejados, embaladas em sacos hermeticos de material opaco destinadoa proteger o gel da luz
e da umidade, indicada nas aplicacoes: desfibrilacao externa, cardioversao sincronizada
transtoracica e transesofagica, eletroestimulação cardiaca temporaria transtoracica (nao
invasiva), monitoração eletrocardiografica. devem permitir que o operador possa intervir com
eficacia no tratamento dos problemas de ritimo relativos a aplicacoes mencionadas, sem o perigo
de choques acidentais. comptativel com o equipamento cardioversor bifásico-life 400plus futura
- cmos drake - referencia modelo - f7959/pw, ao preço de R$ 636,0000 (seiscentos e trinta e
seis reais) por pr; item 072 - placa multifuncao descartavel adulto, constituida por um par de
eletrodos pre-gelificados, autoadesivos, equipada com cabo com um unico conector bipolar para
ligacao direta ou indireta ao desfibrilador / estimulador, de forma arredondada, eletrodos para
reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente, sobretudo durante a descarga de
desfibrilacaoo. isolamento dos materiais de proteção e o onector protegido para evitar perigo de
microchoques eletricos indesejados, embaladas em sacos hermeticos de material opaco
destinadoa proteger o gel da luz e da umidade, indicada nas aplicacoes: desfibrilacao externa,
cardioversao sincronizada transtoracica e transesofagica, eletroestimulação cardiaca temporaria
transtoracica (nao invasiva), monitoração eletrocardiografica. devem permitir que o operador
possa intervir com eficacia no tratamento dos problemas de ritimo relativos a aplicacoes
mencionadas, sem o perigo de choques acidentais. comptativel com o equipamento cardioversor
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bifásico-life 400plus futura - cmos drake- referência modelo - f7959w, ao preço de R$ 636,0000
(seiscentos e trinta e seis reais) por pr; item 097 - tubo hospitalar de silicone, transparente, não
estéril, numero 204, com 15 mts, 6 x 12mm, embalagem com dados de identificacao e procedencia,
com registro na anvisa, ao preço de R$ 246,0000 (duzentos e quarenta e seis reais) por un; item
127 - tubo traqueal em t (tubo de montgomery) n 12, ao preço de R$ 480,0000 (quatrocentos e
oitenta reais) por un;
4) CONTRATADA: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - campo
cirúrgico estéril adesivo - com adesivo acrílico hipoalergênico, sensível a pressão, utilizado para
promover uma superfície estéril ao redor da incisão cirúrgica. filme de poliuretano transparente
e transpirável; sem iodo. caixa com 10 unidades, ao preço de R$ 700,0000 (setecentos reais)
por cx;
5) CONTRATADA: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA EPP - item 003 frasco para aspiração com capacidade de 5000ml em polipropileno ou vidro graduado com tampa
rígida de 02 vias e de fácil desinfecção., ao preço de R$ 440,0000 (quatrocentos e quarenta
reais) por un; item 061 - membrana da válvula expiratória, compatível com respirador mindray
sv300, ao preço de R$ 187,0000 (cento e oitenta e sete reais) por un; item 125 - aspirador tipo
venturi de rede canalizada de gas. ar comprimido. transforma a pressao positiva em negativa
gerando vacuo. tampa injetada em nyon com inserto de metal, botão de controle de fluxo de
aspiração e bico de sucção. frasco coletor em policarbonato. conexão padrão abnt nbr 11906.,
ao preço de R$ 110,0000 (cento e dez reais) por un;
6) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 114 - tubo extensor para
pni compativel com o monitor marca ge dash 4000, duplo lumen, extensor para pni com
aproximadamente 2,5 metros de comprimento: conectores: 01 conector - bp24 (para encaixe no
monitor) e 02 conectores - bp 17 (para encaixe de bracadeira de pni), embalado individualmente
com registro no ms, ao preço de R$ 281,1900 (duzentos e oitenta e um reais e dezenove
centavos) por un;
7) CONTRATADA: FAM LTDA - item 014 - bracadeira pni 1 via em silicone com manguito acoplado
para monitor multiparamétrico - infantil 10-19 cm, com conector de metal para braçadeira de pni,
características adicionais completo, especificação para uso compatível no monitor multiparâmetro
alfamed vita 500e, ao preço de R$ 45,0000 (quarenta e cinco reais) por un; item 081 - sensor de
spo² tipo clip adulto para monitores multiparamétricos, compatível com o modelo alfamed vita i
120, ao preço de R$ 234,0000 (duzentos e trinta e quatro reais) por un; item 113 - tubo extensor
de pni para monitores multiparamétricos compatível com o modelo alfamed vita i 120, ao preço de
R$ 140,0000 (cento e quarenta reais) por un; item 115 - tubo extensor para pni, uma via, em
material flexivel, livre de latex, com 2,5 metros de comprimento, com conectores compativeis com
monitores da marca prolife, alfamed e mindray, ao preço de R$ 140,0000 (cento e quarenta reais)
por un;
8) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 035 - fixador de tubo de
alimentacao nasal com hidrocoloide, ao preço de R$ 28,7900 (vinte e oito reais e setenta e nove
centavos) por un; item 036 - fixador de tubo endotraqueal oral, com protetor facial de hidrocolide
e tira de fixacao de pescoco ajustavel e acolchoada, ao preço de R$ 68,2100 (sessenta e oito
reais e vinte e um centavos) por un; item 076 - protetor respiratório para agentes biológicos,
contituído por uma concha interna de sustentação, composta de não tecido moldado em fibras
sintéticas por um processo sem resina. sobra esta concha é montado o meio filtrante compostopor
microfibras eletrostaticamente. a parte externa do respirador é composto por um não tecido cor
verde tratada com material para não absorção de fluídos líquidos, que protege o meio filtrante
evitando que as fibras possam se soltar. a este conjunto são encorporados 02 bandas de
elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para manter o respirador
firme e ajustado na face do usuário. certificado de aprovação - ca. , ao preço de R$ 6,9700 (seis
reais e noventa e sete centavos) por un; item 133 - clorexidina 0,12% (solução oral) 250ml isenta numero registro m.s., ao preço de R$ 8,7700 (oito reais e setenta e sete centavos) por un;
9) CONTRATADA: GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - item 015 - cabo de
ecg 5 vias para monitores multiparamétricos compatível com o modelo alfamed vita i 120, ao
preço de R$ 206,0000 (duzentos e seis reais) por un; item 080 - sensor de oximetria adulto
compativel com monitor multiparametrico drager infinity delta xl, ao preço de R$ 265,0000 (duzentos
e sessenta e cinco reais) por un; item 082 - sensor de temperatura de pele para monitores
multiparamétricos, compatível com o modelo alfamed vita i 120, ao preço de R$ 155,0000 (cento
e cinquenta e cinco reais) por un
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE PNEUS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade
com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 031/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2022 (Ata de
Registro de Preços: 112/2022 e 113/2022 ), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: AUGUSTO PNEUS EIRELI - item 001 - pneu novo 175/70 r-13, ao preço de R$
459,0000 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) por un; item 002 - pneu novo 175/70 r-14, ao
preço de R$ 505,0000 (quinhentos e cinco reais) por un;
2) CONTRATADA: M M RODRIGUES COMERCIO E PRESTADOR DE SERVICO - Item 003 - pneu
novo 185/65 r-15, ao preço de R$ 529,0000 (quinhentos e vinte e nove reais) por un.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR para suprimento das
necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 068/2022
– PREGÃO PRESENCIAL Nº. 067/2022 (Ata de Registro de Preços: 162/2022, 163/2022, 164/
2022 e 165/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA - item 040 - lamina para bisturi, numero 11
descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade, isenta de rebarbas
e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo
de bisturi padrao. deverao ser embalados individualmete de forma a garantir a esterilidadee
integridade do produto ate o momento do uso, facilitando a abertura e transferencia do conteudo,
com tecnica, asseptica, acondicionadas em caixas de acordo com a praxe do fabricante, de
acordo com odispositivo da lei 8078/90 no, contendo 100 unidades / caixa, embalagem com
dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4100 (quarenta e um
centavos) por un; item 041 - lamina para bisturi numero 15, descartavel, esteril, confeccionada
em aco inoxidavel de primeira qualidade, isenta de rebarbas e sinais de oxidacao. a lamina
devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo de bisturi padrao. deverao
ser embaladadas individualmente de forma a garantir a esterilidade e integridade do produto ate
o momento do uso facilitando a abertura e transferencia do conteudoc/ tecnica asseptica,
acondicionadas em cx de acordo c/a praxe do fabricante de acordo c/ dispositivo dalei no 8078/
90 , c/100 un, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de
r$ 0,4100 (quarenta e um centavos) por un; item 042 - lamina para bisturi numero 22, descartavel,
esteril confeccionada em aco inoxidavel de 1¦ qualidade isenta derebarbas e sinais de oxidacao.
a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada, adaptando-se ao cabo de bisturi padrao.
deverao ser embaladas individualmente de forma a garantir a esterilidadee integridade do produto
ate o momento do uso, facilitando a abertura e transferencia do conteudo, com tecnica asseptica,
acondicionadas em caixas deacordo com a praxe do fabricante, de acordo com odispositivo da
lei 8078/90, c/100 un, embalagem com dados de identificacao e procedencia e registro m.s., ao
preço de r$ 0,4100 (quarenta e um centavos) por un; item 043 - lamina para bisturi numero 10
descartavel, esteril, confeccionada em aco inoxidavel de primeira qualidade,isenta de rebarbas
e sinais de oxidacao. a lamina devera apresentar-se perfeitamente afiada adaptando-se ao cabo
de bisturi padrao. deverao ser embaladfas individualmente de forma a garantir a esterilidade e
integridade do produto. ate o momento do uso,facilitando a abertura e transferencia do conteudo,
c/ tecnica asseptica, acondicionadas em caixas de acordo c/ a praxe do fabricante de acordo c/
o dispositivo dalei no 8078/90 no , contendo 100 unidades por caixa, embalagem com dados de
identificacao e procedencia e registro m.s., ao preço de r$ 0,4100 (quarenta e um centavos) por
un; item 067 - serra de gigle medio porte, ao preço de r$ 15,3000 (quinze reais e trinta centavos)
por pç; item 074 - tubo end. desc. c/b22=5,5, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta
centavos) por un; item 075 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/ balao n. 8
(2.0) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro m.s, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por un; item 076 - tubo endotraqueal descartavel transparente oral/nasal,c/
balao n. 10 (2,5) em pvc esteril, com extremidades para conexao dos aparelhos de anestesia e
mascarasfaciais devendo a parte obedecer ao padroes usuaisde fabricacao embalagem com
dados de identificacao e tempo de validade, c/ registro m.s, ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais
e trinta centavos) por un; item 077 - tubo endotraqueal transparente aramado, sem balao, numero
2.0, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as exigências
do ministério da saúde., ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 078
- tubo endotraqueal transparente aramado, com balao, numero 2,5, de baixa pressao,
confeccionado em pvc, com estremidades para conexao dos aparelhos de anestesia mascaras
faciais, embalagem individual em involucro apropriado, acondicionamento de acordo com as
exigências do ministério da saúde., ao preço de r$ 5,3000 (cinco reais e trinta centavos) por un;
2) CONTRATADA: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 009 - bolsa térmica de gel para
compressa quente e fria. compressa reutilizável com material resistente externamente que evite
vazamentos; preenchido de gel térmico não tóxico. pode ser usada quente ou fria. composição:
- filme: camadas de poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; termogel:
polímero vinílico, tea, conservante e agente anticongelante. tamanho g com dimensões aproximadas: 23 x 16 cm. data de validade visível na bolsa, ao preço de r$ 19,0000 (dezenove reais) por
un; item 010 - bolsa térmica de gel para compressa quente e fria. compressa reutilizável com
material resistente externamente que evite vazamentos; preenchido de gel térmico não tóxico.
pode ser usada quente ou fria. composição: - filme: camadas de poliamida/polietileno internamente
e polietileno na camada externa; termogel: polímero vinílico, tea, conservante e agente
anticongelante. tamanho m. com dimensões aproximadas: 13 x 18 cm. data de validade visível na
bolsa, ao preço de r$ 10,4000 (dez reais e quarenta centavos) por un; item 018 - eletrodo para
bisturi eletrico tipo faca reat em aco inox (caneta monopolar , ao preço de r$ 58,0000 (cinquenta
e oito reais) por un; item 036 - embalagem em nao tecido sms, composto de 3 camadas com
barreira com barreira bacterianae viral unidas termicamente, sendo 2 camadas externa produzidas
no processo spund bond e composta por fibras continuas que conferem ao materialresistencia
mecanica e maleabilidade e outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta
por denso aglomerado de fibras agindo com uma excelente barreira contra agentes contaminantes
e comprovada resistencia contra rasgo e liquidos - medida 60 x 60 cm - pesado - caixa com 100
unidades, ao preço de r$ 112,0000 (cento e doze reais) por cx; item 092 - sonda endobronquial
duplo lumen carlens pvc. sonda endobronqual de duplo lumen, carlens com gancho carina, para
intubação bronquial seletiva (direira / esquerda), em pvc descartavel, transparente termosensivel,
linha radiopaca continua e marcacao adicional do balao, balao traqueal incolor de baixa pressao,
com balao de controle incolor, balao bronquial e balao de controle, encaixes para seringas luer e
luer-lock, graduado, esteril., ao preço de r$ 530,0000 (quinhentos e trinta reais) por un; item 096
- tubo endobronquial descartavel n 35 de duplo lumen ( traqueal e bronqueal), descartável, estéril
em óxido de etileno, transparente, confeccionado em pvc, para permitir a ventilação seletiva dos
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pulmões, com 02 balões internos, valvulas self-sealing externas adaptaveis a seringa e balões
pipilotos individuais, codificadas atraves de cores, balão traqueal confeccionado para exercer
baixa pressao a traqueias quando insulflado. ponta atraumatica, acompanha um guia de entubação,
três cateteres de sucção e um conector de carleans em forme de 'y" com dois adaptadores
duplos giratórios. lado esquerdo com balão bronquial em forma de "s" com orificio lateral de
murphy radiopaco na ponta bronquial para evitar oclusao da via e aumento da resistencia
respiratoria (com gancho carina). com linhas radiopacas nas pontas dos tubos e uma linha
radiopaca a 2 cm do orificio de murphy para melhor visualização do posicionamento do tubo.
embalagem individual em invólucro apropriado. acondicionamento de acordo com as exigencias
do m.s. dimensão ch 35., ao preço de r$ 530,0000 (quinhentos e trinta reais) por un;
3) CONTRATADA: DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - item 030 - kit rabicho ecg 5 vias
compativel com monitor drager infinity delta xl, ao preço de r$ 350,0000 (trezentos e cinquenta
reais) por un;
4) CONTRATADA: AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS
LTDA -ME - item 001 - capa de microscópio neurocirurgico - possui lentes super-transparentes,
proporciona clareza e nitidez no uso, não ofusca ou turva a imagem; perfeitamente dobrado,
facilita a aplicação no microscópio e garante rapidez e agilidade na aplicação; possui fitas
adesivas e garante que as lentes permaneçam no local durante todo o procedimento. evita a
necessidade de reajustes, promovendo ganho de produtividade da equipe durante o procedimento;
utilizavel em microscópios de diversas marcas. ótima visibilidade das lentes; esterilizado em eto,
boa absorção de esterilização e alta eficácia bactericida, fungicida e antivírus; livre de látex,
evita alergia proveniente do manuseio; 5 anos de validade na esterilização;, ao preço de r$
105,0000 (cento e cinco reais) por un; item 003 - agulha para aspiracao de medula ossea,
dimensao 15 g, comprimento: 150 mm, composicao: aco inoxidavel com estrutura em policarbonato
grau medico, esteril, descartavel, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por un; item
026 - infusor elastomérico portátil 100 ml com tempo de infusão de 24 horas, sendo a taxa de
infusão 4 ml/hvolume final 99 ml, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por un; item
027 - infusor elastomerico portatil 275 ml, com tempo de infusao de 24 horas, sendo a taxa de
infusão de10ml/hora, volume final 248,3ml, ao preço de r$ 160,0000 (cento e sessenta reais) por
un; item 028 - kit de nefrostomia, composto por 01 fio guia hidrofilico 0,035 por 150cm 01 estilete
01 conector para bolsa luer lock 01 agulha 18g (shiba) com ponta diamantada 04 dilatadores (6,8,
10 e 12fr) 01 cateter de drenagem 12fr permite a drenagem após o procedimento de nefrostomia
percutânea, o cateter tem conexão luer lock para encaixe da bolsa coletora, produto de uso
único, proibido o reprocessamento - estéril , ao preço de r$ 1.160,0000 (hum mil e cento e
sessenta reais) por kit; item 034 - filme adesivo transparente, de poliuretano, nao esteril, em rolo,
impermeavel a agua e bacteria, flexivel, complementando, por suporte quadriculado. tamanho do
rolo 15cm x 10m, ao preço de r$ 180,0000 (cento e oitenta reais) por un
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, PARA O GRUPO MOTOGERADOR DA FUNDAÇÃO para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 080/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2022 (Ata de Registro de Preços: 161/2022),
nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: MAROIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA para o registro de preços para a
aquisição de óleo diesel s500, para o grupo motogerador da fundação sob desconto referente a
tabela da da ANP que ofertou 1% (um porcento) de desconto sob a tabela.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS para suprimento das necessidades da Fundação, tudo
em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 085/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/
2022 (Ata de Registro de Preços: 166/2022 e 167/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: GRAFICA IGUAÇU LTDA item 001 - folder informativo saude em nossas
maos, para visitantes da uti, papel a4 branco, impressao: escrita em preto, logomarca da "fundacao"
em tons de azul claro e escuro, logomarca do programa "saude em nossa maos" nas cores lilas,
verde e azul, conforme modelo disponibilizado., ao preço de r$ 0,6200 (sessenta e dois centavos)
por un;
2) CONTRADADA: FABIANO COSTA AZEVEDO item 002 - etiqueta adesiva de identificação
para dietas enterais no tamanho 9cm (comprimento) x 5cm (altura), ao preço de r$ 0,2500 (vinte
e cinco centavos) por un.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA
USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO , para suprimento das necessidades
da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 091/2022 – PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 090/2022 (Ata de Registro de Preços: 169/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: SC OSTEO COMERCIAL LTDA para o REGISTRO DE PREÇOS para a
aquisição de material médico hospitalar, em caráter de consignação, para uso nos procedimentos
cirúrgicos da fundação para os Blocos I ao valor global de R$ 321.363,85 (trezentos e vinte e um
mil trezentos e sessenta e tres reais e oitante e cinco centavos) e Bloco II ao valor global R$
184.173,55 (cento e oitenta e quatro mil e cento e setenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos).
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICIDADE – REGISTRO DE PREÇOS
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Sra. Rosana de
Paiva Silva Morais, em cumprimento ao que determina o Artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/
93, alterada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98, torna público os preços registrados para a
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS para
suprimento das necessidades da Fundação, tudo em conformidade com o EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº. 106/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2022 (Ata de Registro de Preços: 171/2022,
172/2022, 173/2022, 174/2022, 175/2022, 176/2022, 177/2022 e 178/2022), nos termos a seguir:
1) CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 044 - metronidazol
geleia 50g, ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e vinte e cinco centavos) por tb; item 047 paracetamol 500mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez centavos) por cp; item 048 - paracetamol
750mg, ao preço de r$ 0,1400 (quatorze centavos) por cp; item 050 - saccharomyces boulardii
100mg - apresentacao: blister (capsulas, comprimidos e/ou drageas), nao aceito frasco aberto,
ao preço de r$ 0,7000 (setenta centavos) por cp; item 051 - dipirona sódica 500mg, ao preço de
r$ 0,1500 (quinze centavos) por cp; item 064 - risperidona 1mg, ao preço de r$ 0,1000 (dez
centavos) por cp; item 073 - neomicina(sulfato) 5mg/g + bacitracina 250ui/g - 50g, ao preço de r$
6,6200 (seis reais e sessenta e dois centavos) por tb; item 083 - suxametonio (cloreto de)
500mg/10ml, ao preço de r$ 21,2000 (vinte e um reais e vinte centavos) por ap; item 109 hidroxizina 2mg/ml xarope 100ml, ao preço de r$ 5,2500 (cinco reais e vinte e cinco centavos)
por un;
2) CONTRATADA: BIOMIG MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA - item 008 - ciclofosfamida
50mg, ao preço de r$ 1,0240 (um real e vinte e quatro centésimos de centavos de real) por cp;
3) CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - item 021 dopamina (cloridrato de) 50mg/10ml, ao preço de r$ 2,8700 (dois reais e oitenta e sete centavos)
por ap; item 055 - efedrina (sulfato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 5,1200 (cinco reais e doze
centavos) por ap; item 056 - etomidato 20mg/10ml, ao preço de r$ 13,0000 (treze reais) por ap;
item 060 - haloperidol solucao oral 20 ml, ao preço de r$ 3,5500 (tres reais e cinquenta e cinco
centavos) por fr; item 062 - paroxetina (cloridrato de) 20mg, ao preço de r$ 0,2400 (vinte e quatro
centavos) por cp; item 075 - lidocaina (cloridrato de) 2% s/ v 20ml esteril pack, ao preço de r$
12,2000 (doze reais e vinte centavos) por fr; item 076 - ceftazidima sodica 1g, ao preço de r$
10,0000 (dez reais) por fr;
4) CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA item 049 - anlodipino (besilato de) 10mg, ao
preço de r$ 0,0600 (seis centavos) por cp; item 052 - amitriptilina (cloridrato de) 25mg, ao preço
de r$ 0,0500 (cinco centavos) por cp; item 054 - diazepam 5mg, ao preço de r$ 0,0600 (seis
centavos) por cp; item 057 - fenobarbital 100mg, ao preço de r$ 0,2000 (vinte centavos) por cp;
item 058 - fentanila (citrato de) 0,25mg/5ml , ao preço de r$ 2,3400 (dois reais e trinta e quatro
centavos) por fr; item 063 - quetiapina 25mg, ao preço de r$ 0,1300 (treze centavos) por cp; item
065 - tramadol (cloridrato de) 50mg/ml, ao preço de r$ 1,5600 (hum real e cinquenta e seis
centavos) por ap; item 066 - tramadol 100mg/2ml (cloridrato de), ao preço de r$ 1,8100 (hum real
e oitenta e um centavos) por ap; item 067 - midazolan 5mg/5ml, ao preço de r$ 1,7100 (hum real
e setenta e um centavos) por ap; item 077 - metilprednisolona 125mg, ao preço de r$ 9,5900
(nove reais e cinquenta e nove centavos) por fr; item 078 - metilprednisolona 500mg, ao preço de
r$ 28,0000 (vinte e oito reais) por fr; item 079 - metoprolol (succinato de) 25mg, ao preço de r$
0,2500 (vinte e cinco centavos) por cp; item 080 - metoprolol (succinato de) 50mg, ao preço de
r$ 0,5300 (cinquenta e tres centavos) por cp; item 085 - cetoprofeno 100mg iv, ao preço de r$
4,5000 (quatro reais e cinquenta centavos) por fr;
5) CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA - item 068 - enoxaparina sodica
20mg/0,2ml - seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea, ao preço de r$ 16,4000
(dezesseis reais e quarenta centavos) por sg; item 071 - hidralazina (cloridrato de) 50mg, ao
preço de r$ 0,4400 (quarenta e quatro centavos) por cp; item 097 - megestrol (acetato de)
160mg, ao preço de r$ 3,9000 (tres reais e noventa centavos) por cp; item 100 - vincristina
(sulfato de) 1mg/1ml, ao preço de r$ 24,6600 (vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos)
por fa; item 107 - pazopanibe 400mg, ao preço de r$ 135,5000 (cento e trinta e cinco reais e
cinquenta centavos) por cp;
6) CONTRATADA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA item 070 - enoxaparina sodica 80mg/0,8ml - seringa com dispositivo de seguranca - subcutanea,
ao preço de r$ 31,9900 (trinta e um reais e noventa e nove centavos) por sg; item 091 - hidroxido
de ferro iii (sacarato de) 100mg/5ml - iv, ao preço de r$ 7,9700 (sete reais e noventa e sete
centavos) por ap; item 095 - doxorrubicina (clor. de) 50mg iv, ao preço de r$ 41,8000 (quarenta
e um reais e oitenta centavos) por fa; item 104 - oxaliplatina 100mg em pó liofilizado, ao preço de
r$ 64,9000 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por fr; item 106 - docetaxel 20mg - fr/
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ap, ao preço de r$ 39,9000 (trinta e nove reais e noventa centavos) por fa;
7) CONTRATADA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - item 001 - mitoxantrona
(clor. de) 20mg/10ml, ao preço de r$ 138,9000 (cento e trinta e oito reais e noventa centavos) por
ap; item 101 - acido zoledronico 4mg/5ml pronto p/uso, ao preço de r$ 12,6000 (doze reais e
sessenta centavos) por fr; item 105 - oxaliplatina 50mg-fr/pó liofilizado, ao preço de r$ 35,9000
(trinta e cinco reais e noventa centavos) por fa;
8) CONTRATADA: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 023 fluoro-uracil 500mg/10ml injet.pronto p/uso, ao preço de r$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos)
por fa; item 069 - enoxaparina sodica 40mg/0,4ml -seringa com dispositivo de seguranca subcutanea, ao preço de r$ 19,4700 (dezenove reais e quarenta e sete centavos) por sg; item
090 - heparina sodica 25000 ui/5ml, ao preço de r$ 19,8800 (dezenove reais e oitenta e oito
centavos) por fa; item 096 - gefitinibe 250 mg, ao preço de r$ 95,1200 (noventa e cinco reais e
doze centavos) por cp; item 102 - filgrastima 300mcg - frasco ampola ou seringa, ao preço de r$
31,4900 (trinta e um reais e quarenta e nove centavos) por fa; item 103 - mesna 400mg/4ml ap,
ao preço de r$ 8,8000 (oito reais e oitenta centavos) por ap.
Varginha, 31 de agosto de 2022
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS – AGOSTO/2022
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela

Contratada:
Contratante:

086/2022
BANCO DO BRASIL S.A
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 10.000,00
Contratação de serviços bancários
05/08/2022 a 05/06/2023
Dispensa Licitatória nº 021/2022
Leonardo Oliveira Morimoto
Rosana de Paiva Silva Morais

Contratada:
Contratante:

087/2022
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 18.242,35
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Gabriella Fernandes Siqueira Arouca
Rosana de Paiva Silva Morais

Contratada:
Contratante:

088/2022
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 25.411,22
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Tony Carlos Rodrigues
Rosana de Paiva Silva Morais

Contratada:
Contratante:

089/2022
CASA GRANDE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 68.476,09
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Gislaine Tavares
Rosana de Paiva Silva Morais

Contratada:
Contratante:

090/2022
HERICON FELIPE TRISTÃO NASCIMENTO
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 14.125,20
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Hericon Felipe Tristão
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=

091/2022
ALICE LARA SERAFIM 11088930662
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 11.696,70
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Alice Lara Serafim
Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
incluindo instalação e acessórios
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
REFRIGERAÇÃO EIRELI
Contratante:
Valor:
Objeto:
instalação
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=

092/2022
THIAGO ALVES MACIEL 06851693674
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 67.745,35
Aquisição de materiais de manutenção diversos
08/08/2022 a 30/10/2022
Licitação nº. 124/2022 – Pregão Presencial nº. 123/2022
Thiago Alves Maciel
Rosana de Paiva Silva Morais

Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=

099/2022
JUAREZ EMANUEL ABDON CARVALHO 09436940602
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 6.964,80
Aquisição de materiais de manutenção diversos
16/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 132/2022 – Pregão Presencial nº. 131/2022
Juarez Emanuel Abdon Carvalho
Rosana de Paiva Silva Morais

093/2022
INTERAUDIO AUDIOLOGIA CLINICA E OCUPACIONAL LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 3.750,00
Contratação de exames de audiometria
12 (doze) meses
Dispensa Licitatória nº 022/2022
Adelson Totti Filho
Rosana de Paiva Silva Morais
094/2022
PAULO VÍTOR DO VALE JÚNIOR 10009084614
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 19.495,00
Fornecimento de portas e visores fixos em vidro temperado,
12 (doze) meses
Licitação nº. 125/2022 – Pregão Presencial nº. 124/2022
Paulo Vítor do Vale Júnior
Rosana de Paiva Silva Morais
095/2022
ENGE AR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 69.799,99
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar, incluindo
12 (doze) meses
Licitação nº. 127/2022 – Pregão Presencial nº. 126/2022
Nathália Portela da Fonseca
Rosana de Paiva Silva Morais
096/2022
GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 5.954,52
Aquisição de materiais de manutenção diversos
16/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 132/2022 – Pregão Presencial nº. 131/2022
Gabriella Fernandes Siqueira Arouca
Rosana de Paiva Silva Morais
097/2022
ZANIN SOLUÇÕES METÁLICAS E COMÉRCIO LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 18.236,00
Aquisição de materiais de manutenção diversos
16/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 132/2022 – Pregão Presencial nº. 131/2022
Rodrigo Baldim Zanin
Rosana de Paiva Silva Morais
098/2022
CASA GRANDE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 9.353,30
Aquisição de materiais de manutenção diversos
16/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 132/2022 – Pregão Presencial nº. 131/2022
Gislaine Tavares
Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
100/2022
Contratada:
SAVER SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 14.900,00
Objeto:
Contratação de serviços especializados para realização de
manutenção preventiva, corretiva e calibração em câmaras de refrigeração, incluindo fornecimento de peças
Vigência
17/08/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 134/2022 – Pregão Presencial nº. 133/2022
Signatário pela Contratada:
Marcone José do Prado
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
101/2022
Contratada:
HEMOVASCX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 71.880,00
Objeto:
Contratação de serviços médicos de hemoterapia e/ou
hematologia, em regime de plantão à distância 24 horas, em atendimento as necessidades da
Fundação Hospitalar Do Município De Varginha
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 121/2022 – Pregão Presencial nº. 120/2022
Signatário pela Contratada:
Juliana Cozadi Couso Roiz Oliveira Sebode
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
102/2022
Contratada:
INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 76.230,00
Objeto:
Aquisição de câmaras de medicamentos
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 130/2022 – Pregão Presencial nº. 129/2022
Signatário pela Contratada:
João Fernando Rapcham
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
103/2022
Contratada:
IMPORLUC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 88.527,50
Objeto:
Aquisição de enxoval hospitalar
Vigência
60 (sessenta) dias
Fundamento:
Licitação nº. 129/2022 – Pregão Presencial nº. 128/2022
Signatário pela Contratada:
João Otelírio Guilherme
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
104/2022
Contratada:
TEXOMED COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL HOSPITALAR
EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 87.015,00
Objeto:
Aquisição de enxoval hospitalar
Vigência
60 (sessenta) dias
Fundamento:
Licitação nº. 129/2022 – Pregão Presencial nº. 128/2022
Signatário pela Contratada:
Davison Henrique de Sales
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
105/2022
Contratada:
ACÁCIA COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 101.895,00
Objeto:
Aquisição de enxoval hospitalar
Vigência
60 (sessenta) dias
Fundamento:
Licitação nº. 129/2022 – Pregão Presencial nº. 128/2022
Signatário pela Contratada:
Wemerson Roberto Gonçalves Coelho
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
106/2022
Contratada:
ZENITTI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 74.980,50
Objeto:
Aquisição de enxoval hospitalar
Vigência
60 (sessenta) dias
Fundamento:
Licitação nº. 129/2022 – Pregão Presencial nº. 128/2022
Signatário pela Contratada:
Cristina Ferreira Martins
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
=
Nº Contrato:
107/2022
Contratada:
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 85.955,00
Objeto:
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e
controlados
Vigência
26/08/2022 a 31/12/2022
Fundamento:
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Signatário pela Contratada:
José Maria Nogueira
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais

Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela

108/2022
BIOMIG MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 6.156,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Giselle Marçal Giffoni Leandro
Lelis Agostinho Peixoto
Rosana de Paiva Silva Morais
109/2022
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 232.207,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Karime Bittar Stevanatto Gerolin
Rosana de Paiva Silva Morais
110/2022
EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 1.360,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
José Geraldo Chaves
Rosana de Paiva Silva Morais
111/2022
MED CENTER COMERCIAL LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 47.010,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Márcia Pereira Daniel Nery
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
HOSPITALARES LTDA
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:

112/2022
COSTA CAMARGO

COMÉRCIO

DE

PRODUTOS

Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 105.605,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e
26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Felippe David Mello Fontana
Rosana de Paiva Silva Morais

=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatário pela Contratante:
=

113/2022
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 76.295,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e
26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Jhonatan Boni
Rosana de Paiva Silva Morais
114/2022
TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 3.800,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e
26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Fábio Augusto Carvalho Pereira
Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Silva
Signatário pela
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Valor:
Objeto:
controlados
Vigência
Fundamento:
Signatário pela
Signatário pela

115/2022
SAMEH - SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 24.750,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Lucélia Ferreira Gomes
Rosana de Paiva Silva Morais
116/2022
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 23.350,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Emanuella da Silva Bertuleza Baraúna / Cristina Costa da

Contratante:

Rosana de Paiva Silva Morais
117/2022
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
R$ 9.840,00
Aquisição de medicamentos específicos, oncológicos e

Contratada:
Contratante:

26/08/2022 a 31/12/2022
Licitação nº. 140/2022 – Pregão Presencial nº. 139/2022
Benito José Rigo
Rosana de Paiva Silva Morais
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Nº Contrato:
077/2020 – II aditivo
Contratada:
AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em coleta,
transporte, tratamento e disposição final de resíduos de saúde, dos grupos: A - B - E
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 099/2020 – Pregão Presencial nº. 098/2020
Signatário pela Contratada:
Fábio Carvalho de Castro
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Acréscimo de valor e prazo de vigência
Prazo Aditado:
12 (doze) meses contados a partir de 24/08/2022
Valor Aditado:
R$ 125.760,00
Valor Contratado:
R$ 81.120,00
Data do Contrato:
13/08/20
Data do Aditivo:
12/08/20
=
Nº Contrato:
077/2018 – V aditivo
Contratada:
JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados na área de
publicidade para composição, criação e expedientes de publicação dos atos oficiais da FHOMUV
junto ao diário oficial do Estado de Minas Gerais e em jornal de grande circulação do Estado de
Minas Gerais
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 086/2018 – Pregão Presencial nº 085/2018
Signatário pela Contratada:
José Valdevino Campos
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 26/08/2022
Valor Aditado:
R$ 93.750,00
Valor Contratado:
R$ 75.000,00
Data do Contrato:
26/07/18
Data do Aditivo:
12/08/22
=

=
Nº Contrato:
118/2022
Contratada:
ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Valor:
R$ 88.000,00
Objeto:
Aquisição de implante mamário, em caráter de consignação,
para uso nos procedimentos cirúrgicos da Fundação.
Vigência
12 (doze) meses
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº 030/2022
Signatário pela Contratada:
Mariana de Castro Bonatto
Signatário pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO ADITIVOS DE CONTRATOS – AGOSTO/2022
Nº Contrato:
092/2021 – I aditivo
Contratada:
WANIA MARIA DA SILVA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Locação do Imóvel situado nesta cidade à Rua Antônio Ribeiro Barra, nº 190 – Parque Boa Vista
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Dispensa Licitatória nº 030/2021
Signatário pela Contratada:
Wania Maria da Silva
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses
Valor Aditado:
R$ 11.955,60
Valor Contratado:
R$ 10.800,00
Data do Contrato:
29/07/21
Data do Aditivo:
01/08/22

Nº Contrato:
108/2021 – I aditivo
Contratada:
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados para fornecimento
de máquinas impressoras a laser e multifuncionais laser, em regime de locação, com fornecimento de suprimentos (toner), incluindo a manutenção preventiva e corretiva
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 161/2021 – Tomada de Preços nº. 001/2021
Signatário pela Contratada:
Nilson de Souza
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
12 (doze) meses, contados a partir de 11/09/2022
Valor Aditado:
R$ 157.200,00
Valor Contratado:
R$ 157.200,00
Data do Contrato:
10/09/21
Data do Aditivo:
16/08/22
=
Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:

092/2020 – II aditivo
BRUNO CARIOCA LOPES 09364252616
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Contratação serviços externos (moto boy)
12 (doze) meses
Licitação nº. 138/2020 - Pregão Presencial nº. 135/2020
Bruno Carioca Lopes
Rosana de Paiva Silva Morais
12 (doze) meses apartir de 09/10/2022
R$ 37.200,00
R$ 37.200,00
09/10/20
17/08/22

=
=
Nº Contrato:
052/2021 – II aditivo
Contratada:
CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços de remoção terrestre com
ambulância de suporte básico e suporte avançado de UTI, dentro e fora do município de Varginha
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 054/2021 – Pregão nº. 054/2021
Signatário pela Contratada:
Cassius Frederico Martins Pereira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Supressão de aproximadamente 65,5% do valor contratual
Valor Aditado:
R$ 72.039,96
Valor Contratado:
R$ 208.999,80
Data do Contrato:
14/04/21
Data do Aditivo:
05/08/22
=

Nº Contrato:
Contratada:
Contratante:
Objeto:
veículo
Vigência:
Fundamento:
Signatário pela Contratada:
Signatária pela Contratante:
Prazo Aditado:
Valor Aditado:
Valor Contratado:
Data do Contrato:
Data do Aditivo:
=

101/2019 – IV aditivo
IDEAL LOCAÇÕES LTDA
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Contratação de serviços especializados na locação de
12 (doze) meses
Licitação nº. 135/2019 – Pregão Presencial nº. 129/2019
Eduardo Veloso
Rosana de Paiva Silva Morais
12 (doze) meses, contados a partir de 23/10/2022
R$ 20.226,84
R$ 16.200,00
23/10/19
17/08/22
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Nº Contrato:
078/2020 – IV aditivo
Contratada:
LOCADORA LAVRAS LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços especializados em locação de
container
Vigência:
12 (doze) meses
Fundamento:
Licitação nº. 102/2020 – Pregão Presencial nº. 101/2020
Signatário pela Contratada:
Gustavo Reis Ferreira
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Motivo aditamento:
Reequilibrio econômico-financeiro
Valor Aditado:
R$ 2.016,00
Valor Contratado:
R$ 8.640,00
Data do Contrato:
18/08/20
Data do Aditivo:
23/08/22
=
Nº Contrato:
016/2022 – I aditivo
Contratada:
INSTITUTO VARGINHENSE DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA
Contratante:
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
Objeto:
Contratação de serviços médicos especializados para a
realização de exames de biópsia de tireoide ou paratireoide, através de PAAF - punção aspirativa
por agulha fina
Vigência:
06 (seis) meses
Fundamento:
Licitação nº. 003/2022 – Pregão Presencial nº. 003/2022
Signatário pela Contratada:
Cesário Lincoln Furtado
Signatária pela Contratante:
Rosana de Paiva Silva Morais
Prazo Aditado:
06 (seis) meses
Valor Aditado:
R$ 14.040,00
Valor Contratado:
R$ 14.040,00
Data do Contrato:
15/02/22
Data do Aditivo:
15/08/22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
128º
Alvaro Teixeira Rolim
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
115º
Elton Joni Mendes
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
128º
Felipe Vitor dos Santos
Escriturário
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada, regularmente aprovada no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDA DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
123º
Flaviane Cristina da Cruz
Escriturário
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
113º
Lucas de Souza Onezio
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
5º
Maicon Lourenzoni Brito de Oliveira
Técnico de Informática
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada, regularmente aprovada no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDA DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
125º
Patrícia de Souza Carvalho
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada, regularmente aprovada no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDA DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
122º
Rosiane da Silva Manoel
Auxiliar de Serviços Gerais Hospitalares
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica o candidato abaixo relacionado, regularmente aprovado no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADO PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
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motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
126º
Talles de Lima Labre
Escriturário
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada, regularmente aprovada no concurso público nº 001/2016,
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a contar da data de
publicação do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à rua Oscarlina Prado, nº 67,
Bairro Bom Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO,
MUNIDA DE TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo
motivo, na perda do direito de nomeação, nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
5º
Valéria Agenor Paiva
Técnico de Informática
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DO LEILÃO DA ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS PARA A FHOMUV - FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 142/2022
LEILÃO N.º 001/2022
Comitente: FHOMUV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHACNPJ sob o nº.
19.110.162/0001-00
Leiloeiro Oficial: Paulo Cesar Agostinho - Matrícula JUCEMG nº 955
Aos 17 dias do mês de Agosto de 2022, em sessão presencial, no Arquivo Geral da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha, sito à Avenida Doutor Modena, nº 591 – Bairro Nossa
Senhora de Fátima - Varginha-MG, a partir das 13h00, ocorreu a praça que levou a leilão bens
inservíveis para a FHOMUV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, no estado
em que se encontravam de acordo com as especificações do Edital de Leilão nº 001/2022, e
seus anexos. O leilão foi realizado pelo leiloeiro Sr. Paulo Cesar Agostinho, inscrito na JUCEMG
sob o nº 955, que deu início aos trabalhos às 13h00, conforme edital, sendo que seu término se
deu às 13h20, tendo como resultado final: LOTE 03 (01 Estufa de cultura microbiológica, marca
Olidef CZ; 01 Monitor Cardíaco portátil – Vital Line; 01 Monitor Cardíaco; 01 Autoclave de barreira,
363 L – marca Baumer; 01 Monitor multiparametrico Mec 1000 Mindray; 02 Ventilador pulmonar
microprocessado Carmel; 01 Estufa para esterilização e secagem, marca Medicate; 02 Bipap,
modelo Vipap III, marca Resmed; 01 Ventilador pulmonar Maquet; 01 Aparelho de Artroscopia com
acessórios – Karl Storz; 02 Destruidor de agulhas, marca Bio Eng; 01 Centrífuga p/ laboratório,
cap. 16 tubos, marca IV Evlab; 01 Ventilador pulmonar Dixtal 3010; 01 Monitor DX 2023; 01
Monitor para cardioscópio, modelo DX 2010 - marca Dixtal; 04 Sensores para cardoscópio,
modelo DX 2010/CO, marca Dixtal; 04 aspiradores de secreção; 01 Ventilador pulmonar modelo
Servo-S ; 01 CPAP c/ mascara adulto; 01 Eletrocardiografo – marca TEB C-10+; 01 Monitor, 15
Balões de vidro; 14 Erlenmeyer; 73 Pipetas de vidro; 60 Placas de vidro sem tampa; 2300 Tubos
de vidro com tampa; 12 Frascos de vidro; 2000 Tubos de vidro sem tampa; 17 Funis de vidro; 408
Placas de Petri 150x20mm (17 cxs com 24un cada); 432 Placas de Petri 60x12mm (09 cxs com
48un cada); 94 cálices de parasitologia, da forma que se encontram) foi arrematado pelo Sr.
JOSE EUSTAQUIO BEZERRA, CPF: 039.502.148-01 – Valor de arremate: R$ 9.700,00 - LOTE 04
(23 camas hospitalares; 7 mesas auxiliares; 91 cadeiras (fixas e giratórias); 06 cadeiras de
rodas; 02 cadeiras de banho; 47 poltronas estofadas; 09 macas; 05 bancos fixos; 06 longarinas;
02 divisórias de vidro medindo 2,20 x 1,50; 04 divisórias de vidro medindo 2,20 x 0,75; 14 mesas
de escritório; 05 extintores 10 litros - carga água; 04 extintores 6 Kg – pó químico BC; 02
extintores 4 Kg – pó químico BC; 02 extintores 8 Kg – pó químico BC; 01 extintor 1 Kg – pó químico
BC;07 biombos; 33 mesas (auxiliares / refeição); 05 suportes p/ TV; 07 apoio p/ pés; 08 carrinhos
metálicos auxiliares; 04 racks; 13 armários de aço; 06 arquivos de aço; 13 aparelhos de ar
condicionado; 05 ventiladores; 03 Ventiladores de Teto; 02 Refrigeradores vertical com 1 porta;
01 calculadora eletrônica; 01 máquina de escrever elétrica; 01 Máquina de lavar roupas Suzuki;
02 micro-ondas; 01 bebedouro; 02 Cortadores de Grama Elétrico; 01 Enceradeira Industrial de
35cm; 02 Balcões Aço; 01 Armário Tipo Vitrini; 01 Balança 130Kg Filizola; 01 Deionizador básico
Quimis; 01 Seladora Manual; 01 Máquina de solda; 01 Maçarico; 01 Cilindro de vácuo; 03 Cilindros
de arcondicionado; 02 compressores pequenos; Motores diversos; Sucatas Elétrica: Chuveiros,
Reles, Cabos rígidos, Correias; Sucata de Construção: Telhas de Amianto, Louças Sanitárias,
Caixas D’Água, Portas, Janelas, Grades, Portões, Tanques, Vidros, Pedra Ardósia e Pisos.
Aproximadamente 3500 KG de ferragens diversas) foi arrematado pela Sr. MARIA DE FATIMA
OLIVEIRA, CPF: 043.310.976-92 – Valor de arremate: R$ 11.300,00. Sendo que o LOTE 01 (36
televisores 14 polegadas; 13 televisores 20 polegadas; 05 televisores 29 polegadas; 01 televisor
50 polegadas; 02 aparelhos telefônicos; 25 impressoras; 44 monitores; 55 estabilizadores; 31
CPU; 01 câmera digital; Diversos componentes de informática (fontes, placa, leitores, teclados,
mouses, coolers, switch e cabos). Aproximadamente 80 KG de fios cobre encapados) - LOTE 02
(89 Lâmpadas tubulares de 1,20 cm; 05 Lâmpadas espiral; 209 Lâmpadas Led 1,20 cm; 39
Lâmpadas Led 60 cm; 41 Lâmpadas Tubular Led 60 cm (novas); 18 Lâmpadas Fluorescentes
Tubular 60 cm; 6 Lâmpadas Fluorescentes Tubular 45 cm; 125 Lâmpadas Halógenas 12 W; 7
Lâmpadas Halógenas 120 W; 5 Lâmpadas Halógenas 240 W; 28 Lâmpadas Halógenas H3 24 W;
35 Lâmpadas Halógenas H3 12 W; 348 Luminárias Calhas 1,20 cm; 30 Luminárias Calhas 0,60
cm; 05 Luminárias Calhas com Tela, da forma que se encontram.) - LOTE 05 (Quadro de
Transferência Automática, chave transferência Beghim, 150 KVA, 400ª), não foram vendidos e/
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ou não houveram licitantes.
Encerrado o leilão, lavrou-se o presente ata.
E, nada mais havendo em se tratar, subscreve-se.
Belo Horizonte, 17 de Agosto de 2022
Paulo Cesar Agostinho
Leiloeiro Oficial
JUCEMG 955

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 425/2022
PRORROGA READAPTAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Art. 1º PRORROGAR por mais 1 (um) ano, até agosto de 2023 em CARÁTER PROVISÓRIO, a
readaptação funcional do Servidor HUMBERTO DE PAULA XAVIER, detentor do cargo de Motorista, nível FC-12, matrícula 020, admitido em 26 de julho de 1993 e lotado na Fundação Cultural
de Varginha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 26 de agosto de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 426/2022
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo
89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei nº 2.673/95
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, ao
servidor Márcio Tana Braga, matrícula 045, ocupante do cargo de Operador de Áudio e Estúdio
FC - 12, lotado no Theatro Municipal Capitólio.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 31 de agosto de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
Edital de Licitação nº 004/2022
Tomada de Preço nº 001/2022
A Fundação Cultural do Município de Varginha, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº. 18.987.735/0001-16, com sede da Praça Matheus Tavares, 121 – Centro,
Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu Diretor-superintendente,
Marco Aurélio da Costa Benfica, torna público a abertura de procedimento licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo Menor Preço, tendo por objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e
assessoria em Patrimônio Cultural para o Município de Varginha, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data de entrega dos envelopes 01 e 02: 20/09/2022 às 13h30 (treze horas e trinta minutos)
Data da Sessão Pública: 20/09/2022 às 14h00 (oito horas e trinta minutos).
Informações / Edital: Núcleo de Suprimentos da Fundação Cultural do Município de Varginha –
Fone: (35) 3690-2707 / Site: www.fundacaoculturaldevarginha.com.br.
Aquisição do Edital:
Mediante requerimento através do e-mail: licitacao@fundacaoculturaldevarginha.com.br onde
conste o nome da empresa, endereço, telefone, e-mail e a indicação da pessoa responsável.
Varginha (MG), 22 de agosto de 2022.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor-superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Nº Contrato: 006/2020. 6º Termo Aditivo.
Contratada: TRI-SERVICE ENGENHART’S E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Objeto: Contratação de serviços na área de engenharia incluindo fornecimento de mão de obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para a execução da reforma geral do
Theatro Municipal Capitólio
Signatário pela Contratante: Gustavo Luis de Sousa Naback
Signatário pela Contratante: Marco Aurélio da Costa Benfica
Motivo aditamento: Acréscimo de 4,86% (quatro vírgula oitenta e seis por cento)
Prazo aditado: 60 (sessenta) dias corridos
Valor acrescido: R$ 26.015,72 (vinte e seis mil, quinze reais e setenta e dois centavos)
Valor contratado: R$ 534.952,09
Data do Contrato: 14/12/2020
Data do Aditivo: 31/08/2022
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.615/2022
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 6º da Emenda Constitucional 41/2003, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 575/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.09.2022, à
servidora DEBBIE MALLENA FERREIRA MENDES, matrícula 157317, CPF nº 563.668.336-72,
cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Setembro 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 1.616/2022
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 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 6922/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.09.2022, à
servidora EVANI RITA MACHADO, matrícula 223077, CPF nº 388.859.726-91, cargo efetivo de
Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, com proventos
integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Setembro 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 1.617/2022
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO AO SERVIDOR 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 116/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.09.2022, ao
servidor JUAREZ DELFINO DO PRADO, matrícula 176893, CPF nº 354.223.276-91, cargo efetivo
de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e
Pecuária – SEAGRI, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Setembro 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 1.618/2022
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 103/2022.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.09.2022, à
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servidora MARIA APARECIDA LÚCIO ESPER, matrícula 146390, CPF nº 662.374.596-34, cargo
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUS, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Setembro 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 1.619/2022
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 110/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 01.09.2022, à
servidora MARTA ROZILENE ARAUJO, matrícula 258453, CPF nº 396.940.116-04, cargo efetivo
de Técnico em Enfermagem / US, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS,
com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 01 de Setembro 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 1.620/2022
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, combinado com o artigo 6º-A, parágrafo
único da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012
e decisão proferida no Processo Administrativo nº 156/2022.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. SYLVIA GRANDI FIORAVANTI PINTO, côjuge
supérstite, CPF: 339.566.186-53, dependente habilitada de OSWALDO DE PAIVA PINTO FILHO,
CPF nº 286.379.686-00, matrícula 001494, ex-servidor aposentado deste município, sob regime
estatutário, detentor do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Especialista da Saúde /
Clínico Geral, nível E-24/B, tendo como última unidade de lotação, a Secretaria Municipal de
Saúde - SEMUS, falecido em 04.08.2022, devendo perceber 100% da remuneração do “de
cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
04.08.2022, data do óbito.
Varginha, 01 de Setembro de 2022.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO

GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
PORTARIA N.º 048/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADM DE SINDICÂNCIA
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria 044/2022 para o
Processo Administrativo de Sindicância nº 001/2022;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário;
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a data do vencimento da Portaria anterior.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 29 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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PORTARIA N.º 049/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADM DE SINDICÂNCIA

EDITAL 018/2022
SUSPENSÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015

O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria 048/2022 para o
Processo Administrativo de Sindicância nº 001/2022;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário;
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a data do vencimento da Portaria anterior.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 29 de agosto de 2022.

A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG - GCMV, através do seu Diretor Administrativo,
o Sr. MARCOS CLEBER SALES, no uso de suas atribuições legais, considerando o inteiro teor da
decisão judicial que deferiu liminar nos autos n.º 5010129-86.2022.8.13.0707, em trâmite pela
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha, Estado de Minas Gerais, TORNA PÚBLICO o
presente Edital, para divulgar o que segue:
Art.1º Fica SUSPENSO o Concurso Público promovido pela Guarda Civil de Varginha, Edital de
Abertura n.º 02/2015, retomado pelo Edital n.º 002/2022 até segunda ordem;
Art.2 º Este Edital entra em vigor na data de sua assinatura;
Art.3 º Este Edital encontra-se divulgado no site www.gcm.varginha.mg.gov.br e
www.varginha.mg.gov.br e será publicado na próxima edição do Órgão Oficial de Publicação do
Município de Varginha;
Varginha, 01 de setembro de 2022.

MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 050/2022
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO SINDICANTE INSTITUÍDA PELA PORTARIA 036/2022.
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o servidor, HELDER Mesquita Alves – Matr. 016, designado pela Portaria nº 036/
2022, para compor a Comissão Sindicante para apurar os fatos constantes no Processo
Administrativo de Sindicância nº 004/2022, pela servidora MARESSA Gonçalves Fais Prado –
Matr. 157.
Art. 2º Permanecem inalterados os demais artigos da Portaria citada acima.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015
EDITAL 016/2022
COMUNICADO DE DESISTÊNCIA
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 que
segue:
1- Os candidatos abaixo relacionados aprovado no EDITAL Nº 007/2017, nas fases: Prova
Escrita, Teste de Aptidão Física (TAF), Exame Psicológico e Exame médico, para provimento do
cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG, apresentaram DECLARAÇÃO DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA COMO CANDIDATO À VAGA AO CONCURSO, EM CARÁTER
DEFINITIVO, tendo por motivos particulares

Varginha, 26 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2015
EDITAL 017/2022
CONVOCAÇÃO DE NOVO CANDIDATO PARA ORIENTAÇÃO DO EXAME MÉDICO
A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA/MG - GCMV, através do seu Diretor Administrativo,
o Sr. MARCOS CLEBER SALES, no uso de suas atribuições legais, considerando o inteiro teor da
decisão judicial que deferiu liminar nos autos n.º 5010129-86.2022.8.13.0707, em trâmite pela
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Varginha, Estado de Minas Gerais, TORNA PÚBLICO o
presente Edital, para divulgar o que segue:
1- Convocação do aprovado no EDITAL 007/2022, para receber orientações sobre o EXAME
MÉDICO, na Rua Dona Francisca, 19, Jd. Orlândia, Varginha, MG, no dia 31/08/2022, de 07h00 as
12h00 e de 14h00 as 17h00, conforme listado abaixo;

2- Este Edital encontra-se divulgado no site www.gcm.varginha.mg.gov.br e
www.varginha.mg.gov.br e será publicado na próxima edição do Órgão Oficial de Publicação do
Município de Varginha.
Varginha, 30 de agosto de 2022.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV

MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da GCMV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE CONTRATO”
Termo de Contrato nº 011/2022: Datado de 24/08/2022.
Objeto: Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção de Guarita 3,15x1,70 m,
Instalação de Meia Cana em concreto 33.60m; Remoção e execução contra piso corredor
33x1.60m e Pintura de muro 1.95x3,00m.
Contratante: Guarda Civil Municipal de Varginha
Contratada: Empresa GW Engenharia Projetos e Execução de Obras LTDA.
Valor da contratação: R$ 31.500,00
Prazo: 60 dias
Signatários: Pela Guarda, o Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales
Pela Contratada, o Sr. Gladson Lima Caetano
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
Varginha - MG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DOS MUNICÍPIOS SUL MINEIROS
Aviso de Edital de Credenciamento 005/2022 de Empresas Especializadas em
Prestação de serviços Médicos e Exames de Apoio em Diagnóstico, para atendimento
região CISSUL.
O CISSUL, torna publico que esta credenciando Empresas Especializadas para Compra de
Exames de Teste Ergométrico, MAPA Cardíaco, Holter 24 Horas, Exames Stress Eco,
Ecocardiograma Pediátrico, Consultas com Gastroenterologista, Consultas com Especialista em
Otorrinolaringológia, Exames de Nasofibrolaringoscopia, Retirada de Corpo Estranho, Consultas
com Especialista em Psiquiatria, Exames de Biópsia de Próstata guiada por Ultrassonografia,
Exames de Densitometria Óssea, Densitometria Óssea (Coluna, Fêmur e Antebraço), Densitometria
Óssea (Corpo Total), Exames de Histeroscopia Diagnóstica, Exames de CAF (Cirurgia de Alta
Frequência), Facectomia com Lente Intra – Ocular com / sem Facoemulsificação, Consultas com
Especialista em Endocrinologia, Exames de Espirometria, para atender os Municípios consorciados,
pelo preço estipulados na tabela do CISSUL, e nas conformidades da Lei Federal nº 8.666/93. Os
interessados deverão comparecer na sede do CISSUL, situada à Av. Alberico Petrim, n.º11 –
Imaculada Conceição III, CEP 37.070-470, Varginha/MG, no horário de 09:00 às 11:00 horas e das
14:00 ás 16:00 horas, a partir do dia 01 de Setembro de 2022. Informações pelo telefone: (35)
3222-4769. Cissul1@hotmail.com - Varginha/MG, 30 de Agosto de 2022.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
RESULTADO DE JULGAMENTO - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 025/2022 - PROCESSO
076/2022. O CISSUL, por intermédio de seu Secretário Executivo, torna público o resultado do
Pregão em epígrafe, pelo que segue: Finalidade: contratação de empresa especializada para
locação de cilindros de oxigênio, realização de testes hidrostático, venda de novos cilindros e
fornecimento de gases medicinais para utilização em recargas dos cilindros usados nas
ambulâncias do CISSUL/SAMU. Adjudicada: ALFAGAS LTDA EPP no lote 3 no valor total de R$
35.250,00 (trinta e cinco mil duzentos e cinquenta reais), TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI no lote 2 no valor total de R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil quatrocentos reais) e WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA no lote 1 no valor total de R$ 475.000,00 (quatrocentos e
setenta e cinco mil reais). Esta publicação equivale à publicação da Ata de Registro de Preços.
Alan Alvanir Barra de Oliveira, Assessor da Gerência Administrativa do CISSUL.
Varginha, 23 de agosto de 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrato de Publicação do Edital de Licitação / Modalidade: Pregão Presencial Nº 026/2022
/ Processo Nº 080/2022 / O CISSUL torna público que realizará Licitação Pública, com a finalidade:
Aquisição de medicamentos e soluções Data Abertura: 16 de setembro de 2022 / Horário:
08:30h / Tipo: Menor Preço por item - Pregão Presencial / 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 . Alan Alvanir Barra de Oliveira,
Assessor da Gerência Administrativa do CISSUL. Varginha/MG, 02 de setembro de
2022.
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LEGISLATIV
TIVO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 078/2019
PROCESSO Nº 097/2019

Objeto: Renovação do Termo de Adesão ás cláusulas gerais do contrato único de prestação de
serviços do Banco do Brasil.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
CNPJ: 13.985869/0001-84
Contratada: Banco do Brasil SA
Cnpj: 00.000.000/0001-91
Valor: R$4.097,00 (quatro mil e noventa e sete reais) anual.
Base Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93.
Essa publicação equivale ao Contrato firmado entre as partes.
Varginha-MG, 01 de setembro de 2022. Thiago Carneiro Pereira – Auxiliar
Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO ARP 022/2021
PROCESSO Nº 078/2021
Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade o reequilíbrio econômico financeiro do item
18 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES.
Órgão gestor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Detentora: MED CENTER COMERCIAL LTDA
Cnpj: 00.874.929/0001-40
Valor Reajustado: De R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) para R$ 4,72 (quatro reais e setenta
e dois centavos).
Base Legal: Art. 17 do Decreto Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha-MG, 01 de Setembro de 2022 – Thiago Carneiro Pereira – Auxiliar
Administrativo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2020
PROCESSO Nº 113/2020

098/2020 por 12 (doze) meses, contados a partir de 30 de setembro de 2022 e reajustar o
mesmo com base no Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), determinado pelo órgão
regulador das telecomunicações no Brasil (Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL),
em 10,11%.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Cnpj: 02.558.157/0001-62
Base Legal: Artigo 57, II, da c/c 65, ll, “d” ambos da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha-MG, 01 de setembro de 2022 - Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA
Decreto Nº 19/2022
CONCEDE COMENDA DO MÉRITO SOCIAL MÃE ROSA.
A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora Promulga o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica concedido a SRª. NILZA MARIA FERREIRA, a honraria de “COMENDA DO MÉRITO
SOCIAL- MÃE ROSA”, como reconhecimento por suas relevantes contribuições e serviços
prestados à comunidade e por seu destaque na área Social.
Art. 2º A Comenda será entregue ao homenageado em sessão solene.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Varginha, 01 de setembro de 2022, 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário

Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos nº 7.177/2021, 19.460/2021, 10/2022, 2539/2022, 5.082/2022, 6.876/2022, 8.673/2022 e 10.632/2022 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
CARGO
ALINE DA CRUZ SEVERIANO
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
ANDRESA DE OLIVEIRA SANTOS
ASP/SERVENTE ESCOLAR
prorrogado ou encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
DARLEY DELPHINO DUARTE
ASP/SERVENTE ESCOLAR
prorrogado ou encerrado antes, caso haja encerramento de demanda.
ELIZABETH APARECIDA BALBINO BRIGIDA
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
ELIZANDRA APARECIDA CUSTÓDIO
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
GILSSIMARA CARVALHO LEMES
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
ocorra provimento por concurso ou redução da demanda.
IVANIR APARECIDA BASTOS
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA PEDRO BORGES
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
LILIA APARECIDA ADÃO
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
MARIANA DINIZ DUARTE
TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
por igual período ou ser encerrado antes caso haja encerramento de demanda.
NATALIENE APARECIDA DE JESUS GIAMBELI SILVA TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
PATRICIA BRITO PRADO FERREIRA
EDUCADOR INFANTIL
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular
POLLYANA CAMPOS DIAS
TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
haja retorno da titular do cargo.

SITUAÇÃO
3
ou fusão de classe.
3
3

PERÍODO
22/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
28/07/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser
22/07/2022 até o término do ano letivo de 2022, podendo ser

3
ou fusão de classe.
3
ou fusão de classe.
3
ou fusão de classe.
2

21/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo

3
ou fusão de classe.
3
ou fusão de classe.
3
ou fusão de classe.
2

21/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo

3
ou fusão de classe.
3
ou fusão de classe.
1

09/08/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo

11/08/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
29/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
04/08/2022 até 30/01/2023 podendo ser encerrado antes caso

27/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
20/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
20/07/2022 até 15/01/2023 podendo ser prorrogado uma vez

20/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
26/07/2022 até 04/11/2022 podendo ser prorrogado caso não
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NOME
CARGO
SITUAÇÃO
PRISCILA ROMÃO LOPES
EDUCADOR INFANTIL
3
por concurso ou preenchimento do cargo por servidor efetivo ou enquanto durar o impedimento do titular ou fusão de classe.
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
1
concurso.
TERMO DE ADITIVO
NOME
ALCIONE BARROS FONTES PINTO
ARELLY BETHANIA FONSECA BARBOSA
CARLOS NERY DO LAGO
CLEONICE APARECIDA EUGÊNCIO DO Ó
GABRIELA SCALCO FERREIRA
ISABELA CRISTINA SILVA MORAES
JOSÉ ANTONIO PEREIRA DEVASTON
JOSIANE DE BRITO
LILIANE DA SILVA
RAFAELA PIERROTI DO NASCIMENTO
RAÍSSA MEDEIROS DA SILVA
ROSANA MARTINS BERNARDES
ROSINEIDE FERREIRA DE SOUZA
VIVIAN PEREIRA DARÉ MIGUEL
TERMO DE DISTRATO
NOME
CHRISTIANE MENDES PEREIRA
LUCIANA APARECIDA COLCHETTO ASSIS
LUDIMILA MARIA INACIO
MAGALI DA GLORIA S.REZENDE MIRANDA
MARILAINE MONALIZA NUNES DE JESUS
MATEUS DE SOUZA BRAZ

CARGO
TNS/ES/MÉDICO PLANT.PEDIATRA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.PEDIATRA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/PS/BIOQUÍMICO FARMACÊUTICO
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CIRURGIÃO GERAL
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERG?NCIA
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/PS/ENFERMEIRO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERG?NCIA
TNS/PS/ASSISTENTE SOCIAL

CARGO
EDUCADOR INFANTIL
TNS/PS/ENFERMEIRO
TÉCNICO ENFERMAGEM/URG.EMERGÊNCIA
TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO
ASP/SERVENTE ESCOLAR
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

VARGINHA, 31 DE AGOSTO DE 2022
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

PERÍODO
20/07/2022 até o término do ano letivo ou provimento do cargo
02/08/2022 até 01/08/2023 ou até o provimento do cargo por

ADITIVO EM
2/06/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
21/07/2022
26/07/2022

DISTRATO EM
02/08/2022
29/07/2022
01/08/2022
01/08/2022
05/08/2022
11/08/2022
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